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‘எ ேவா,	இல்ைலன் 	வ கிறவர்க க் 	ஒ ேவைள
ேசா ேபாடலாம்.ைகயிேலகிைடச்சைதக்	ெகா த் ,	கிைடச்சைதக்	ெகா த் ,
இன் ம்	இரண் டம்	பாெரன் 	ெசால்லலாம்.	அதற் 	ேமேல	நாம்	என்ன	ெசய்ய

ம்?	ெசய்ய	நாம்	என்ன	 ணாம்ேபடா,	ெந ம் ரா,	விட்டலாவரமா?	நமக்
ஏ 	அவ்வள 	ெசாத் ?	ெபரிய	ெபரிய	ெஜமீன்	ைவத்தி க்கிறவங்க,	எச்ைசக்
ைகயாேல	காக்காய்	ஓட்டமாட்ேடெனன்கிறார்கள்.	நான்	ஏேதா,	என்	சக்தியா
சாரம்	தர்மம்,	உதவி	ெசய் 	ெகாண் தான்	வ கிேறன்.	ஆைகயினாேல,	என்கிட்ட
நீ	ஒண் ம்	எதிர்பார்த் ப்	பயனில்ைல.	காைல	எட் 	மணிக் க்	கலியாண
ெசல க் 	ஏதாவ 	ெபா ள்	உதவ	ேவண் ெமன் 	ெகஞ்சின	கணக் ப்பிள்ைள
கபால ர்த்திக் ,	மிரா தார்	ஆலால ந்தரர்,	இப்ேபாதைன	 ரிந் 	அ ப்பினார்.

காைல	பதிெனா 	மணிக் ,	மிரா தாரின்	 ரபந் 	ஓர்	கிழவர்,	தள்ளா 	நடந்
பக்கத் க்	கிராமத்திலி ந் 	வந் 	ேசர்ந்தார்.

“ெபரிய	எழவாப்	ேபாயி த் !	இ 	என்ன	அன்ன	சத்திரமா?	ஓயாமடமா?	இப்ப
வ கிறவர்க க் 	வ த் க்	ெகாட் க்	ெகாண் ந்தா,	என்	தைல	ெமாட்ைடயாக
ேவண்	 ய 	தான்	எங்ேக	வந்தானாம்	கிழவன்?	 ழ் டச்	ெசய்ய	வில்ைலேய
இன் .	ேபாகச்	ெசால் ,	ேவேற	எங்காவ 	இன்னக்கி	பஜைன	ேகாவிலிேல
என்னேமா	விேசஷமாம்,	ேசா 	ேபா கிறார்களாம்.	அங்ேக	ேபாய்த்	தின்னச்
ெசால் ”

இ 	மிரா தாரரின்	உத்தர !	கிழவர்,	“சிவேன,	எந்த	ெஜன்னம்	எ த்தா ம்
எ க்கலாம்,	ஏைழ	ெஜன்மம்	மட் ம்	எ க்கக்	 டாதடா	அப்பா!	என்னேமா,	நம்ம
பாத்தியக்காரனாச்ேச,	ேபானா	ஒ 	ேவைள	ேசா 	ேபாட	மாட்டானான் 	வந்ேதன்.
பிச்ைசக்கார டன்	ேபாய்ச்	சாப்பிடச்	ெசான்னான்.	 கமா	வாழட் ம்.	ஒ ேவைளச்
ேசா 	இல்ைலன்னா	உயிரா	ேபாயி	 ம்!	ேபானாத்தான்	என்ன?	இப்ப ச்	சீரழி
ப வைத	விடச்	சாவேத	ேமல்”	என் 	ேசாகித் க்	 றிவிட் க்	கிழவர்,	ேகாயிலிேல
ேபாய்ப்	ப த் க்	ெகாண் ந் 	விட் ,	பட் னி டன்	ேபாரா னார்.

மாைல	ஐந் மணிக் 	மேக வரர்	ேகாயிலிேல	மிரா தாரின்	ேப க் 	அர்ச்சைன
நடந்த .	பக்தி	ெகாண்டவர்கள்	அவ ைடய	பகவத்	ேசைவையப்	பாராட் னர்.
இர 	9	மணிக்ெகல்லாம்	மிரா தாரர்,	தாசி	தமயந்தி	வீட் ேல	ெவள்ளித்
தாம்பளத்திேல	இ ந்த	ெவற்றிைல	பாக்ைகப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	ெபா



ேபாக்காக	நண்பர்க டன்	சீட்டா க்	ெகாண் ந்தார்.	ேவ க்ைகயாட்டத்திேல
நாற்ப 	 பாய்	வைர	ேபாய்விட்ட .	ெஜயித்த ,	தமயந்தியின்	தங்ைக	ெஜயா!
ஆகேவ	நஷ்டமல்ல	அ !	என்ைறக்ேக ம்	ஒ நாள்	உத ம்!!	அட்வான் 	ெதாைக!!

இ ேபால்	பணம்	ேகட்டால்	இல்ைல.	ேசா 	ேகட்டால்ல	கிைடயா 	என்ற
ேலாபித்தன ம்,	ஊர்	ெமச்சிக்	ெகாள்ள	பக்தி	ேவட ம்,	லீைலக் ப்	ெபா ள்
விரய ம்	ெசய்வேத	மிரா 	தாரரின்	நித்ய	கர்மா ஷ்டானமாக	இ ந்த .
அவ ைடய	ஈரமற்ற	ெநஞ்ைசப்	பற்றி	உரக்கப்	ேபச ம்	ஊராரால்	 யா .	ெபரிய
இடத் ப்	பைக	நமக்ேகன்	என்ற	பயம்!	பணக்	ேகாட்ைடயிேல	அவர்	இ ந்
வந்தார்.	அவைரக்	கண் க்க	எவ க் ம்	 வதில்ைல.	ஊரிேல	எந்த	வியாபாரி ம்
அவ ைடய	ஆதர 	இ ந்தால்தான்	வாழ	 ம்!	எங் 	எந்த	நிலம்	விற்பைனக்
வந்தா ம்	அவர்	என்ன	ெசால்கிறார்	என் 	ெதரிந்த	பிறேக	மற்றவர்கள்
ேப வார்கள்.	அவ்வள 	ெசல்வாக் !!	அந்த	ஊ க் 	அவர்தான்	ராஜா!	அவர்
உரத்த	 ரலிேல	என்ன	ெசால்கிறாேரா,	அ தான்	சட்டம்.

மந்திராேலாசைன	மன்றத்திேல	அவேரா 	ேசர்த் 	 ன்ேற	ேபர்:	தாசி	தமயந்தி,
ேகாயில்	 க்கள்	 மர பர க் ம்	பாலியத்திேல	சிேநகிதம்.	அதன்
பயனாகத்தான்	தமயந்திக் 	மிரா தாரரின்	தய 	கிைடத்த .	இந்த
மந்திராேலாசைன	மன்றத்திேல	ஆ ம்	தீர்ப்ைப	அந்த	ஊரிேல	யாரா ம்	மாற்ற

யா .	யாராவ 	 த்தால்	அவர்கள்	மீ 	தி ெரன் 	சிவிேலா,
கிரிமினேலா	ேகஸ்	கிளம் ம்	அவர்கள்	பா 	ஆபத் த்தான்!

இவ்வள 	ெசாத் க்காரராக	இ ந்த	அந்தச்	சீமா க் ப்	பிள்ைள	 ட் ம்
கிைடயா .	யாேரா	இவர்	பா பட் ,	ஊைர	மிரட் ,	ேசர்க் ம்	ெபா ைள,	ஆண்
அ பவிக்கப்	பல்ைல	விளக்கிக்	ெகாண்ேட	இ ந்தார்கள்.	தமயந்திேயா
மிரா தாரரின்	காலம்	தீ வதற் ள்	கறந்தால்	உண் .	அவர்	கண்ைண	 க்
ெகாண்டால்,	தனக் 	ஒன் ம்	கிைடக்கா 	என்ற	உண்ைமைய	உணர்ந்தவள்.

மிரா தார க் 	இன்ன	வியாபாரம்	என் 	 றிப்பிட் க்	 ற	 யா .	எெத
மலிவாகக்	கிைடக் ேமா	அைவகைள	வாங் வார்;	கிடங் களில்	ேசர்ப்பார்;
மார்க்கட் ேல	அந்தப்	ெபா ள்	கிைடப்ப 	கஷ்டமாகி	மக்கள்	தவிக் ம்	வைரயிேல,
ெவளிேய	விடமாட்டார்.	கிைடத்தால்	ேபா ம்,	என்ன	விைலக் 	ேவண் மானா ம்
வாங்கித்தாேன	தீர	ேவண் ம்	என்ற	நிைலைம	வ ம்ேபா 	அந்தப்	ெபா ைள
விற்க	ஆரம்பிப்பார்.	ெகாள்ைள	இலாபம்	என் 	 ற	ேவண் மா?	எத்தைனேயா
ஏைழகளின்	கண்ணீர்	ப ந்த 	அவரிடம்	 விந்த	பணம்!	அந்தக்	கண்ணீெரன்ன,
ெவள்ளி	 பாயின்	-ம-திப்ைபக்	 ைறக் மா?	அந்தத்	தங்கத்தின்	மாத் க்
ைற ம்ப 	ெசய் ேமா-?	பணம்	ேபசவா	ேபாகிற 	அவரிடம்?	



எட் க்ெகாட்ைட	 -தல்	எ மிசசம்	பழம்	வைரயிேல,	இ ப்ைபப்	பிண்ணாக்
தல்	இஞ்சி	வைரயிேல,	எ 	-கி-ைடத்-தா ம்	-ம-லி 	என்றால்	வாங்- வார்.

விைல	ஏறின ம்	விற்பார்	மிரா தா-ரரின்	ö-சல்வம்	ெப- -கி-ய ம்	அவர்	வாழ்ந்த
இடத்ைதச்	 ற்-றி ள்ள	பிரதசம்	பாழாகிக்	ெகாண் 	ஏ-ைழகள்	அ-தி-க-ரித்-த-
தி ம்	ஆச்-ச-ரி-ய-ெமன்ன	இ க்க	 - ம்?	உட-லிேல	காச-ேநாய்க் ப்பின்,	ஆள்
இø-ளக்-காமல்	இ க்க	 -- மா?

மி-ரா- -தா-ரரின்	ெசாத்-- க் ப்	பல்	-வி-ளக்கிக்	ெகாண்- - ந்த	பார்-தி-பன்,
ெவளி-- -ரி-ேலேய	வி-ேவ-கிகள்	கழகம்	என் 	ஒர்	நி -வனம்	ø-வத்- க்
ெகாண் ,	தைல-வ-னாக	 யன் 	ெகாண்- ந்தான்.	தைலைமப்	ப-தவி	தன-
வந்-த--னா-கப்	ேபா ம்	தனக் க்	கிø-டக்-காமல்	ேவ 	யா க் 	என் 	அவன்	-
நி-ø-னத்-த-திேல	தவ-ö-றன்ன	இ க்க	 - ம்?	அவன்	 கழ்	ெப -வ 	÷-கட் ,
- -த--லிேல	மிரா- -தாரர்	ப-ய-ந்தார்.	இவ்-வ-ள- 	ெபரிய	ஆளா-கி-விட்-டால்,	-
நம்ைம	இவன்	மதிப்--பானா	என் 	மிரா- -தா-ர-ரி-டம்	மிக	மரியா-ைத-யாக	 -த-
-லிேல	நடந் 	ெகாண்ட	பார்-த்தி-பன்	நாளா-க-வாக,	ெசாத் 	-நிச்-சயம்	தனக்-
த்தான்	என்-பைதப்	பிர-பல	வக்-கீல்கள்	 றிடக்	-ேகட் ,	மிரா- -தா-ர-ைரப்-பற்றி

தன்	நண்-பர்-க-ளிடம்	அலட்-சி-ய-மா-கேவ	ேபசி	வர-லானான்.	மிரா- -தா-ர- க்
அவன்	மன	நிைல ம்	நண்-பர்-க-ளிடம்	அவைரப்	பற்றி	அவன்	ேப -வ- ம்	என்ன
ெதரி-- ம்!

“ த்தப்	பட்- க்-க-õ !	மகா	ேபராைச!	ஊரிேல	ெராம்பக்	ெகட்டப்	ேபர்!	என்	 கத்-
க்-காக	அவ-ைரப்பற்றி	பத்-தி-ரி-ைக-கள்	கண்- க்-க-õ-ம- ள்-ளன.	ஈ 	இரக்-

க-ேம	கிø-ட-யா .-”இைவகள்	மிரா தார க் ,	பார்த்திபன்	தந் வந்த
அர்ச்சைனகள்	நண்பர்களிடம்.

இரண் 	ேப க் ம்	உள் ர	 ண் வந்த	பைகைய	 க்கள்	ேமாப்பம்	பி த்தார்.
அவ ைடய	 ைள	ேவைல	ெசய்ய	ஆரம்பித்த .	இந்தப்	பைகைய	வளர்த் விட
ேவண் ம்.	இ வ ம்	சந்ேதகப்பட	 யாதப !	இந்தப்	பிளானில்	அவர்	ேவைல
ெசய்தார்.	ெஜயா க் 	ேவ 	பிளான்!	மிரா க் 	வாரிசாக	வரப்ேபாகிற	வாலிபன்
கிைடத் விட்டால்...	இந்த	ேதன்	நிைனப் 	ெஜயத் க் .	இந்த	இ க்கிக் ள்
சிக்கியி ப்ப 	சீமா க் த்	ெதரியா .

விேவகிகள்	சங்கத்	தைலவர்,	சண்டமா தப்	பிரசாரம்	ெசய்யலானார்.	நீதியின்
அவசியத்ைதப்	பற்றி	ச க	நீதி.	அரசியல்	நீதி	என் 	ஆரம்பமாகி,	ெபா ளாதார
நீதியிேல	 ந்த 	பிரசாரம்.	“எல்லா	ேபதங்கைள ம்	அதிகமாக	வளர்ப்ப
ெபா ளாதார	ேபதந்தான்.	எத்தைகய	வி தைல	கிைடத்தா ம்	கானல்	நீராகேவ



ம்.	ெபா ளாதார	ேபதம்	ஒழியாவிட்டால்”	என் 	பார்த்திபன்	ேப வான்.
திரள்திரளான	மக்கள்	வாழ்த் வர்,	வணங் வர்.	பார்த்திப க் 	ேஜ	ேபா வர்.
அவர்	ஒ 	ேபச் ச்	ெசான்னால்	ேபா ம்,	ஊைரக்	கலக்கி	வி ேவாம்	என் 	 ற ம்
ஓர்	 ட்டம்	தயாராகி	விட்ட .	பத்திரிைககள்	பார்த்திபன்	 கைழப்	பாராட் வ
கண் 	 ரித்த	சீமான்,	பிற 	அவன 	ெசல்வாக் 	என் ம்	சண்டமா தம்,	தன்
ேபான்ேறாைரத்	தாக் ம்,	அவ்விதமான	பிரசாரத்தினால்	என்பைதக்	கண்
கலங்கினார்.	இரண்ேடார்	 ைற	இதமாகச்	ெசான்னார்.	“இந்தக்	காலத்திேல
இவ்விதம்	ேபசினால்தான்	இனிக் ம்”என் 	பார்த்திபன்	இளித் க்	ெகாண்ேட
பார்த்திபன்	சமாதானம்	 வான்.	மிரா தாரர்,	“என்னேமா	தம்பி!	நீ	ெகாஞ்சம்
ஜாக்கிரைதயாகப்	ேபச ம்.	நீ	ஓர்	உயர்ந்த	அந்தஸ் க் 	வரேவண் யவன்	பா ”
என் 	எச்சரிக்ைக	ெசய் 	வந்தார்.	பார்த்திப க்ெகான் ம்	சமதர்ம	ேவட்ைக
கிைடயா .	 லபமாகத்	தைலவனாக	அந்தச்	“ தி”ைய	உபேயாகித்தான்.	அ
பிற 	 க் க்கயிறா ேமா	என்ற	சிந்தைன	கிைடயா .	பார்த்திபனின்
பிரசங்கத்தால்	 ரட்சி	வீரனானான்	 மார்	என்ற	ஏைழக்	 யானவன்.	எங்ெகங்
பார்த்திபன்	பிரசங்கம்	நடந்தா ம்,	எப்ப யாவ 	ேபாய்வி வான்,	அைதக்	ேகட்க,
பார்த்திபன்,	“ஆகேவ	நண்பர்கேள!	இந்தப்	ெபா ளாதார	ேபதம்	ஒழியா	 ன்னம்
நம்	நா 	சீர்படா .	நாம்	வாழ	 யா .	 தலாளித்தனம்	ஒழிய	ேவண் ம்”	என்
தீப்ெபாறி	பறக்கப்	ேப ம்ேபா ,	 மாைரப்	பார்க்க	ேவண் ம்!	 திப்பான்,

வான்,	ைகதட் வான்.	“பாட்டாளிக் ப்	பா ப ம்	பார்த்திப க் 	ேஜ”	என்ற
ேகாஷம்	அைர	பர்லாங் 	ேகட் ம்,	அ வயிற்றிலி ந் 	வ ம்	 மா க் !!	ஒ நாள்
பார்த்திபனின்	பிரசங்கத்ைதக்	ேகட்ட	 ரிப்ேபா ,	வீ 	 ைழந்த	 மார்	தன்
வேயாதிகத்	தகப்பனார்,	தன்	 ம்பக்	கஷ்டத்ைத	மகனிடம்	ெசால் வதில்ைல.
அவன்	மனத்ைத	ஏன்	 ண்ணாக்க	ேவண் ெமன் .	அன் 	ெசால்ல	ேவண்
இ ந்த .

“அப்பா	 மார்!	நாைளக்	காைலயிேல	எங்ேக ம்	ெவளிேய	ேபாய்விடாேத,ேவைல
இ க்கிற .”

“என்ன	ேவைலயப்பா?”

“நாைளக் 	ஒ 	பத்திரம்	எ த ம்,	நீ ம்	ைகெய த் ப்	ேபாட ம்.”

“பத்திரம்	எதற் ?”

“அடேயண்டா!	வயிற்ெறரிச்சைலக்	கிளப்பேற.	நம்ம	நிலம்,	வீ ,	எல்லாத்ைத ம்
மிரா தார க் 	விக்கிரயம்	ெசய்யேறன்.	அந்தப்	பத்திரந்தான்.	உனக்ெகன்ன
ெதரிஞ்ச ?	அவன்கிட்ட	பட்ட	கடன்	வட் ம்	அச ம்	ேசர்ந் 	நம்ம	மானத்ைத



வாங் வதற் ள்	நாமாகேவ,	கடைனக்	ெகா த்த	வ க் ச்	ெசாத்ைத	எ தி
ெகா த் 	விட் 	ைகையக்	காைலப்பி த் க்	ெகாண் 	இந்த	வீட் ேலேய	நாங்கள்

க் லிக் 	இ க்கிேறாெமன் 	ெகஞ்சிக்	ேகட் க்	ெகாண்டால்	மன
இரங் ம்!	பார்க்க ம்,	பகவான்	எந்த	வழி	வி கிறாேரா?”

மாரின்	உடல்	பதறிற் .	கண்களிேல	நீர்	த ம்பிற் .	தன 	 ம்ப	நிைலைமைய
உணராமல்,	 ன் ேபால்	வளர்ந் 	விட்டைத	எண்ணித்	 க்கித்தான்.
ெவட்கமைடந்தான்.	அன்றிர 	அவன்	பட்ட	ேவதைன	ெசால் ந்	தரத்தன் .
“ஆகா!	பார்த்திபன்	 ம்	திட்டம்	இ ந்தால்,நமக் 	இத்தைகய	கதியா	ஏற்ப ம்?
என் 	எண்ணிப்	பைதபைதத்தான்.

பத்திரத்திேல	ைகெயாப்பமான	பிற ,	 மாரின்	தகப்பனார்	அ யற்ற	ெந மரம்
ேபால்,	மிரா தாரரின்	காலில்	வி ந் 	“தர்மப்	பிர !	இந்த	ஒ 	தய 	ெசய்ய
ேவண் ம்.	 ன் 	தைல ைறயாக	அந்த	வீ 	எங்க க் ச்	ெசாந்தம்.
மாதாமாதம்	 	ேமேல	ைவத் க்	 க் லி	ெகா த் 	வி கிேறன்.	அதிேல

த்தனம்	ெசய்ய	உத்தர 	தர ம்”	என் 	ெகஞ்சினார்.	கிழவர்	மிரா தாரர்
காலில்	வி ந்தேபா -, மா க் 	ெநஞ்சிேல	ெந ப் 	வி வ 	ேபாேல	இ ந்த .
வி ந்த	ஆைள	அலட்சியமாக	எண்ணி,	ெவள்ளித்	தாம்பளத்திலி ந் 	ெவள்ைள
ெவற்றிைலைய	எ த் ,	கிளாஸ்ேகா	மல்	 ணியிேல	 ைடத் 	கலர்	 ண்ணாம்
தடவி	வாயிேல	ேபாட் 	ெமன்றப ,	மிரா தாரர்,	“அ க்ெகன்ைனயா	இப்ேபா
அவசரம்	 கி த்தா?	எ ந்தி .	எ ந்தி ,	கடன்	ெகா த்தா,	இவ்வள தான்.
காலில்	வி வ ,	கள்ளக் ம்பி 	ேபா வ .	ெகஞ் வ 	ேபா ம்.	வீ 	விக்கிரயம்
ஆனதற் க்	ெகாஞ்ச	நாளாவ 	அைத	நீ	காலி	ெசய்ய ம்.	அப்ேபா தான்	அ
விக்கிரயமானவர்க க் ச்	 வாதீனமா ம்.	பிற 	பார்ப்ேபாம்	ேபா”	என்
மிரா தாரர்	 றியேபா ,	 மார்	தன்	மனதிேல	எண்ணியைத	மட் ம்	வாய்விட் ச்
ெசால்லி	யி ந்தால்	சட்டம்	அவைனச்	 க் றாக்கியி க் ம்.	
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பார்வதிபாய்,	பி.ஏ.	ஓர்	நாகரிக	நங்ைக!	அனாைத	ஆசிரமத்திேல	வளர்ந் ,
அறிவின்	 ைணயால்	ப த் ப்	பட்டம்	ெபற் ,	பிரசாரம்	 ரிவதிேல	ஆவல்
ெகாண் ,	விேவகிகள்	சங்கத்திேல	ேசர்ந் ,பார்த்திபனின்	காத க் ப்
பாத்திரமானவள்.	கல்யாணத்ைத	இரண்ேடார்	ஆண் ேல	 த் 	விடலாம்	என்
பார்த்திபன்	 றினான்.	ஆனால்	அவள்	ஒன் ம்	ச ந்தைலயாகவில்ைல!
ஷ்யந்தைனச்	சற் த்	 ரத்திேலேய	ைவத்தி ந்தாள்.

ைடபாய் 	 ரத்தினால்	கஷ்டப்பட்ட	கைளப் த்	தீர	டாக்டர்கள்	பார்வதிைய	ஓர்
கிராமத்திேல	ேபாய்	ஓய்வாக	இ க்கச்	ெசான்னார்கள்.	பார்த்திபனிடம்	சிபாரி க்
க தம்	வாங்கிக்	ெகாண் ,	மிரா தார்	வசித் 	வந்த	 ந்தர ரிக் 	வந்
மா க் ச்	ெசாந்தமாக	இ ந் ,	மிரா தாரரின்	 வாதீனத் க் 	வந்த

வீட் ேல,ேவைலக்காரி டன்	தங்கினாள்.

பார்வதிபாயின்	தரிசனத் க்காக	பார்த்திபன்,	அ க்க 	 ந்தர ரிக் 	வரலானான்.
அந்த	‘விஜயம்’	ெஜயத் க் 	“அபெஜயமாக”	 ந்த .	எவேளா	ஒ
சி க்கி டன்	 க்	ெகட் ப்	ேபாகிறார்	பார்த்திபர்	என் ,	நாரதகான	ேலாலம்
ெசய் 	விட்டாள்.	 க்கள்	 ம்மா	இல்ைல.	எனேவ	மிரா தாரர்,	“இந்தப்
ைபய க் ச்	ெசாத் 	ைவத் விட் ச்	சாவைதவிட,	பாதி	தமயந்திக் ம்	பாதி
சிவன்	ேகாவி க் ம்	எ தி	ைவத் விடப்	ேபாகிேறன்”	என் 	ேபசத்
ெதாடங்கினார்.

பார்த்திபன்	கா க் 	இ 	எட் ய ம்,	“அந்த	ேலாபியின்	ெசாத் 	எனக்ேகன்?
அ 	ேகாயி க்ேகா,	 ளத் க்ேகா,	ேபாகட் ம்”	என் 	ேகாபமாகப்	ேபசலானான்.
ந்தர ரியிேல	பிரசாரம்	நடத்தினான்.	ெசாத்ைத	இழந்த	 மா க் த்
பமிட்டான்.	 மார்	ெவ ம்	உணர்ச்சியால்	தாக் ண்ட	மின்சார	உ வம்!

பார்த்திபனிடம்	விைச	இ ந்த .	ஏவினால்	தீர்ந்த 	மிரா தாரரின்	வாழ் !
இவ்வள 	ஆபத் 	வந் விட்ட .	அவ்வள 	சம்பத் ப்	பைடத்த	சீமா க் !!

பார்வதியின்	அழ 	மற்ேறார்	ஆபத்ைத	உண்டாக்கி	விட்ட .	அவைளக்	கண்
ேபச ம்	வி ந் க் 	அைழக்க ம்	மிரா தாரர்	அ க்க 	அங் ப்	ேபாக
ஆரம்பித்தார்.	அவள்	மரியாைதயாக	வரேவற்பைத	இவர்	சம்மதிக்கிறாள்	என்
எண்ணிக்	ெகாள்வார்.	அவள்	நாகரிகமாகப்	ேப வைத	இவர்	நம்	எண்ணத்ைதத்
ெதரிந் 	ெகாண்டாள்	என் 	க திப்	 ரிக்கலானார்.	பார்வதி	ஆடவரின்



மனப்ேபாக்ைக	அறியாதவளல்ல!	எவ்வள 	ேபதைம	இந்தக்	கிழத் க் ?”என்
எண்ணிச்	சிரிப்பாள்.	மிரா தாரர்	ஜாைடயாகத்	தன்	க த்ைத	ெதரிவிக்கலானார்.
பார்வதிக் 	ஒ 	ேயாசைன	பிறந்த .	ெசாத் 	பார்த்திப க் க்
கிைடத்தா ம்,பார்த்திபன்	ேபச் க்ேகற்றப 	காரியத்ைதச்	ெசய்வாேனா,
மாட்டாேனா	என்ற	சந்ேதகம்	அவ க் .	ஆகேவ,	மிரா தாரரின்	‘ேநாய்’
தீ ன்,ெபா க்	காரியத் க் 	எவ்வள 	ெசாத் 	உபேயாகப்	ப த்த	 ேமா
அ வைரயில்	இலாபம்	என் 	தீர்மானித்தான்.	அதற்ேகற்றப 	நடக்கலானாள்.

“தங்கள்	ெசாத் 	 ரா ம்	பார்த்திப க் த்தான்	ேச மாேம.”

“நான்	இஷ்டப்பட்டால்தான்,	 யசம்பாத்தியமாச்ேச.”

“ஊரிேல	ெசால்கிறார்கள்.	அவர் டச்	ெசான்னார்.”

“ெசய்ய ம்.	எனக் ம்	பார்த்திப க் த்தான்	ெசாத்ைத	தரேவண் ம்	என்ற
வி ப்பம்.	ஆனால்...”

“அ 	என்ன	மிரா தார்வாள்!	ஆபத்தான	ஆனால்	ேபா கிறீர்-”

“ஒன் மில்ைல.	 தல்	மைனவிக் க்	 ழந்ைதயில்லா	விட்டால்	என்ன?	ேவேற	ஒ
கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வ 	தாேன	என் 	ஊரிேல	சில	 க்கியஸ்தர்கள்
ேப கிறார்கள்.”

“சந்ேதாஷமான	ெசய்தி!	ெபண்	பார்த்தாய்	விட்டேதா?”

“பார்வதி!	ேகலியா	ெசய்கிறாய்?”

“என்ைனக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள் ங்கேளன்.”

“ேவ க்ைக	ெசய்கிறாய்.	எனக் 	மட் ம்	உண்ைமயில்	அந்தப்	பாக்கியம்
கிைடத்தால்...”

“எனக் 	ஒ 	விரதம்	இ க்கிற .	யார்	இந்த	மாகாணத்திேல	ேய	ெபா க்
காரியத்த க் 	அதிகமான	ெபா ள்	ெசலவி 	கிறார்கேளா,அவர்கைளேய
கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வெதன் 	நான்	சபதம்	ெசய்தி க்கிேறன்.	அ
நிைறேவற ம்	உங்கள்	ஆைச	நிைறேவற ம்	உங்களிடம்	ெசாத் 	இ க்கிற .”



“நிஜமாகவா,	பார்வதி!	நிச்சயமாகச்	ெசால்.	என்ெனன்ன	ேகாயி க்
என்ெனன்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்	ெசால்,	இந்த	வினா ேய	ெசய்கிேறன்.”

“ேகாயி க் 	என்ன	 ைற	வந் விட்ட .	 ைசகைளக்	கவனி ம்	 தலிேல.
ஏைழக க் 	வழி	ெசய்ய	ேவண் ம்.	நான்	நாைளக் 	ஒ 	பட் யல்
அ ப் கிேறன்.	அதன்ப ம்	த மம்	ெசய் ங்கள்.	ஆ மாதமான	பிற ,	நான்
உம்ைமக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள் கிேறன்.	விஷயம்	பார்த்திப க் த்	ெதரியக்
டா .

மிரா தாரர்	ேவகமாகத்	தைலைய	அைசத்தார்.	வழக்கமாக	ைக க் வ 	ேபால்
பார்வதி	அன் ம்	மிரா தாரரின்	ைககைளக்	 க்கினாள்.	அவேரா	அந்தக்
ைககைளத்	தன்	கண்களில்	ஒற்றிக்	ெகாண்டார்.	அதற்ேக	அவ ைடய	கரங்கள்
ந ங்கின.	
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பார்வதி,	மிரா தார க் 	மøைனவியாகச்	சம்மதித் 	அதற்காக	நிபந்தைன
றின	பிற ,	வீட் ற் 	சந்ேதாஷமாகத்	தி ம்பிய	மிரா தாரர்,	மாப்பிள்ைள	ேபாலக்

காணப்பட்டார்.	பிற க்கல்ல	அவ க் 	அவர்	எப்ப த்	ெதரிந்தார்!	நைடயிேல	
க் ,	கைனப்பிேல	 	கம்பீரம்	ஆைடையத்	தி த்திக்	ெகாள்வதிேல	 திய

ைற.	ேபச் ம்	சற் க்	 ஷியாக	இ ந்த .	நிைலக்கண்ணா 	 ன்	நின்றார்
மீைசயிேல	சில	நைரத்த	மயிர்கள்	இ க்கக்	கண்டார்.	நாவிதைன	மனதிற் ள்
திட் னார்.	 ளிக் ம்	அைற	ெசன்றார்.	சைத	ெகாத் க்	ெகாத்தாக
ெதாங் வைதக்	கண்டார்.	அயம்	என் ம்	தங்கெமன் ம்	பவளெமன் ம்
த்ெதன் ம்	இந்தப்	பயல்கள்	ெசங்கல்	 ைளத்தான்	ெகா த் 	நம்ைம	ஏய்த்

வி கிறார்கள்	என் 	சித்த	ைவத்தியர்கைளத்	திட் னார்.	மைனவிையக்
கண்டார்.	இந்தச்	சனியைன	ஊ க் 	ெதாைலத் 	வி கிேறன்.	ஒேர	வீட் ல்
ெபௗர்ணமி ம்	அமாவாைச ம்	இ க்கலாேமா	என் 	மனதிற் ள்	 றிக்
ெகாண்டார்.	தமயந்தியின்	மஞ்சத்திேல	ப த்தாேர	தவிர	பார்வதியின்
உ வத்ைதேய	அைணத் க்	ெகாண்டார்,	கனவில்.

ம தினம்	கலாரசிகர்	கனகசேபசர்	வந்தேபா 	ஆலால	 ந்தரர்	மலர்ந்த
கத் டன்	அவைர	வரேவற்றார்.	பார்வதி	ப த்தவள்.	ேபச் க்காரி,	நா ம்

விஷயமறிந்தவன்	என் 	காட் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்?	அதற் க்	கனகசேபசர்
உதவியாக	இ ப்பார்	என் 	எண்ணினார்.	இனிக்	கனகசேபசரின்	கலாப்
பிரசங்கங்கைளச்	சரியாகக்	ேகட் 	விஷய	ஞானம்	ெபறேவண் ம்	என்
தீர்மானித்தார்.	ரசிக க் 	மிரா தாரரின்	 திய	ஆர்வத்தின்	காரணம்
லனாகவில்ைல.	ெசல்வ	நிைலயாைம,	வாழ் 	நிைலயாைம	 தலியவற்ைற
விளக் ம்	சில	கவிைதகைள	விவரிக்கத்	ெதாடங்கினார்.	மிரா தாரர்,
இன்பத்ைதத்	த ம்	கவிைதகேள	வாழ்க்ைகயிேல	வளம்	உண்டாக் ம்	என்
விவாதிக்கத்	ெதாடங்கினார்.	வழக்கத் க் 	மாறாக,	ஆலால ந்தரர்	விவாதிக்கத்
ெதாடங்கேவ	ரசிக க் 	ெகாஞ்சம்	சஞ்சலம்	உண்டாக்கிவிட்ட .	விவாதேம,
விசாரந்தாேன	த ம்.	கலாரசிகர்க க் .	ேப ம்	வாய்	உண்ேட	தவிர	ேகட் ம்
ெசவி	இராேம.	கைலயிேலேய	 ழ்கிக்	களிக் ம்	ஏ ைடேயா க் .	கனக
சேபசராகேவ ம்	இ க்கட் ம்.	ைவரமணியாக	இ க்
கட் ம்.	அவர்கள்	வண் 	வண் யாகத்தான்	ெகாட்டட் ம்	தங்கள்	கல்வித்
திறத்ைத	பார்வதியின்	ேபச் க் 	அைவ	ஈடா மா?	அவள்	ேபாலப்	ேபச
இவர்களால்	 மா?	என் 	ஆலால ந்தரர்	 றினார்.	இவர்	மனத்ைத	இவ்வள
கிளறிவிட்ட	பார்வதி	தன 	ஜாைகயிேல	பட் யல்	தயாரித் க்	ெகாண் ந்தாள்.



‘தி ப் கழ்	இ க்கிறேத,	அ 	திவ்யமான	ஒ 	கைல‘	என் 	கனகசேபசர்
ேபச்ைசத்	ெதாடங்கினார்.	“ ேகச	பக்தி	ரசம்	அதிேல	நிரம்ப	இ க் மாம்”
என் 	ஆலால ந்தரர்	வழி	ெமாழிந்தார்.	நீண்ட	ேநரம்	ேபச	ேவண் ெமன்ற
நிைனப் டேன	கனகசேபசர்,	ஒ 	 ைற	கைனத் த்	ெதாண்ைடையச்
சரிப்ப த்திக்	ெகாண் 	 றலானார்.	“தி ப் கழ்	ப க் மவர்	சிந்ைதவலிவாேல
ஒ த்தைர	மதிப்பதிைல	உந்தன்	அ ளாேல.”	“மிரா தாரேர	இதன்	ெபா ள்	மிக
அழ ள்ள .	அ ர்வமான	க த் ைடய .	ேக ம்”	என்றார்.	இைதக்	ேகட்க
ஆலால ந்த
ர க் 	மனமில்ைல.	பார்வதி	ெபாழிந்த	பதனி	அவ க் 	பாடல்க ம்
அைவக க் ள்ள	ெபா ம்,	இரண்டாவ 	 ன்றாவ 	தரமான 	என்ற
எண்ணத்ைதத்	தந் 	விட்ட .	சலிப்ைப	அடக்கிக்	ெகாண் 	கனகசேபசர்
தி ப் க க் க்	 றிய	வி த்தி ைரையக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்தார்.	“ேபா ம்”
என் 	 ற	மனம்	 ண் ற் .	நிைலைம	இடம்	ெகா க்கவில்ைல.
இந்தச்	சமயத்திேல	வந்தான்	ஒ 	பணியாள்;	க தெமான் 	தந்தான்.	பிரித்தார்;
ைகெய த்ைதக்	கண்டார்.	கலாரசிகைர	இன் 	ேபாய்	நாைள	வா	என்றார்.	உள்
அைறக் 	விைரந் 	ெசன்றார்.	ப த்தார்	க தத்ைத	க தம்	பார்வதி	அ ப்பிய
என் 	 ற ம்	ேவண் ேமா?

தாசி	தமயந்திக் 	10,000
மா க் 	5,000

ேமாட்டார்	 ைரவ க் 	2,000
கைடக்	கணக்க க் 	5,000
வியாபார	ஏெஜண் க் 	10,000	
நகரசைபக் 	50,000
எைழப்பிள்ைளகள்	இலவசப ப் க் 	50,000
அனாைத	ஆசிரமத் க் 	20,000
விதைவ	சகாய	நிதிக் 	50,000

ேவ 	உம 	இஷ்டப்ப !

இ 	பார்வதி	அ ப்பிய	பட் யல்,	அைதப்	பார்த் 	ெமாத்தத்	ெதாைகைய	 ட் ப்
பார்த்த ம்,மிரா தாரரின்	தைல	 ழன்ற .	இவ்வள 	பணத்ைத	இைறத்
இவைளப்	ெப வதா?	என் 	மனதிேல	ஓர்	எண்ணம்	தாக்கிற் .	ஒ 	 க் ம்
வர யாமால்	பட் யைலப்	பார்த் ப்	ெப ச் 	வி வ ம்,	பார்வதியின்
ேபாட்ேடாைவப்	பார்த் ப்	ெப ச் 	வி வ மாக	அன்ெறல்லாம்	அவதிப்பட்டார்.
தமயந்தி	வீட் க் ம்	ேபாகவில்ைல.



“பார்வதிைய	ம ப ம்	பார்க்கக்	 டா 	பார்த்தால்	அவ ைடய	சிரிப் 	என்
ெசாத்ைதச்	 ைறய வி ம்.	அவள்	வற் த்தினால்	நான்	தைட	ெசால்ல

யா .	அவள்	இந்த	ஊைர	விட் ப்	ேபாகிறவைரயி“ல	நந்ன	இங் 	இ க்கக்
டா .	எவ்வள 	கஷ்டப்பட் ச்	சம்பாதித்த -?	அைத	இப்ப ப்	பாழாக் வதா?
டா .	 யா .”	என் 	மிரா தாரரின்	 பாவம்	அவ க் 	எ த் ைரத்த .

வி ன்	ரயிேலறினார்.	ெகாைடக்கான க் ப்	பார்வதி	கிளறிய	ெவப்பத்ைதத்
தணித் க்	ெகாள்ள	 ளிர்ச்சிையத்	ேத 	மட் ம்	ெகாைடக்கானல்	ேபானாரா?
இல்ைல.	ஆரஞ் ப்	பழ	சீசன்.	அங்கி ந்தப 	அந்த	வியாபாரத்ைத ம்	பார்த் க்
ெகாள்ளலாம்	என்ற	ேயாசைன ந்தான்	அவைர	மைல ச்சிக் 	அ ப்பிற் .

பார்வதியின்	 ன்னைகயின்	ெபா ள்	பார்த்திப க் த்	ெதரியா .	“ஏ ,	பார்வதி
கிழவ க் க்	 ஷி	பிறந் 	விட்டேத.	ெகாைடக்கான க் 	சீச க்
ேபாயி க்கிறாராம்”	என் 	அவன்	அவளிடம்	ெசான்னேபா 	பார்வதி	சிரித்தாள்.	
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�������	�����	������	�������	�����	��������
�����������.	������������	�����,	�“����
���������������	�������������
�������������������	���������	�������
����������������.	“���	������”	�����
�������������	���������	��������.	������
�������	��������	�����	������	�����	����������
�����	���������	�������	��������	������.
�������������	��������������	���	����	����
������������	�����	�����	���������	������
�������������.

��������������,	�����������	��������	���
������������	������	�����	�������	��������.
�����������	�������	����.	�����������	�����.
�����������	����
��������	������.	���	�����������
��������������	�����������	���	���������
�������	��������.	���������	����	�����������
������	������������	�������������.	“�����
���������,	���	����������	������	���������
��������	�������������.	����	���������	������
����������?	�����	���������	������	�������
��������,	����	������	�������	����������
��������	������������.	“�������	�������	��
��������	������������	�����	��������
���������.	“��������������	�����
���������������	�����������	���������.

�������	����������,��������	�������	����
������	���	�������.	�������	��������	������,	���
���������.	��������	����	�����	��������



������������	������	�������������	���������
������������	�������	������������	����������
�����	�����������	�����	�����������.	�����
���������	�����������	�����������.

“���������	����	�����������	������	���������
�������������	����	���������	��������	������
�������������	������	���	����������
�����������	����	�����	������	������������
���������	������������	����	���	�����������	��
���������	��������	���	���������	���������
�������������	������������.	���	������������
�����,	���������������	������.

“�������	���������	�����	���������	����	���
���������.	������	����	�����.	����������	����
�������������	��������	��������	����	������?
�������	�������	�������������?	�����������
������������	���������	����	��������?	�������
���������	��������	������.	�������	��������
�������������	��������	������������?
���������.	�������	�������������	���	��������
�������	��������	����	�����������.	����
�����������	����	���������
��������������������	����������	���.	�����
���������	������	���������	�����	�������.
�������	�����	��������������	������������
��������	�������	�������	���	�����	�������
��������	�����	����	�����	��������.	���������
�������	���������.	������	�������
���������������	����	�������	���������	����
����	���	��������.	������	������	������	�������
����������	������	��������.��������������
���������	������	��������.

“��������	���	���������	����	���������	50,000
������	����	������	�����	��������	�������



�������	���������	����	��������	�����������.
������	���������	�����	��������	��������	�����
��������������,	������	���������.
����������������	���	���������������
���������������������	��������	������
����������	������	������������	��������
�������	��������	�����	���������.
���������������������,	��������������
���������������,	���������	����������������
����������	����������	����������
�������������.	��	����������	������	��������
����������	����	����������	��������
������������.	����	������������.	���������
��������������.	����	���������	����	��������
����	��������	�������	���������,	������
������������������	��������	������.	����,
������	����	�����������.	������	������,	����
���������	���������	�������;	�����	�������
��������	��������	���������.”

����������	������	�����	������	�������������.
�������	����������	��������	��������
������������	������	�������	�������	��������.
�����������	��������������	����	��������
�����������	������������.	�������	���������.
�����	�������	������.	���������������;	������
�����������	�������	������,�������������
������	����������	����������.	����������	�����
����	�����	�������.	������	���������	������
��������	�����	����	������	�������	����������
������������������.	����������������	��
��������	�����������	����	������.	������
���������	������������	����	�����	������
���������	�����	�������	���������	�������.
�������	�������	�������	���������������
�����������.	
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“என்ன	இ ந்தா ம்	பார்வதி	எனக் 	நீ	ெசய்த	காரியம்	பி க்கவில்ைல.”

“எ 	பி க்கவில்ைல?”

“நீ	தப்பாக	எண்ணிவிடாேத	நீ	ஏேதா	மாநாட் ல்	அந்தக்	 மரைனப்	பற்றிப்
கழ்ந்த 	ேகட் 	எனக்ெகான் ம்	ெபாறாைம	இல்ைல;	அதற்காகச்
ெசால் கிேறன்	என் 	எண்ணிவிடாேத.	உதவி	நிதி	திரட் ம்	ெபா ப்ைப
அவனிடம்	ஒப்பைடத்த 	தப் .	 தல்தரமான	 ட்டாள்தனம்.”

“ஏேனா?”

“அவன்	என்னதான்	ேபசினா ம்	ைகயிேல	காசில்லாத	ேபர்வழி”

“எனக் 	அ 	ெதரி ம்.	அவன்	ைகயிேல	கா ம்	இல்ைல	க த்திேல	 ம்
இல்ைல.”

“பிரசங்கம்	மாநாட் ேல	நடத் 	பார்வதி.	என்னிடம்	ேவண்டாம்.

“பிரசங்கம்	உங்க க் த்தான்	ெசய்ய	ேவண் யி க்கிற .	ைகயிேல	கா
இல்லாவிட்டால்	என்ன	அவ க் ?	என்னிட ம்	கிைடயா .	நாங்கள்	இ வ ம்
ஒேர	இனம்.”

“ேஜா 	ேசர்வைத	நான்	உணர்கிேறன்.’

“ேசர்ந்தா ம்	அ 	ஒ 	ேபரமாக	இரா .	அ 	என்	ெசாந்த	விவகாரம்.
ெபா க்காரியமாக	இனிப்	ேப ங்கள்.	அவன்	நிதி	வ லித்தால்	என்ன?”

“வ லானைதத்	தின் 	ஏப்பமிட் 	வி வானாம்.”

“ஒ நா ம்	ெசய்யமாட்டான்”

“உலகமறியா 	ேப கிறாய்.	ஏட் ல்	உள்ளைத	எல்லாம்	நாட் ேல	ெசய் காட்ட



யா .’

“உங்கள்	ஏ 	ேவ 	எண்ணம்	ேவ ;	ெசால்	ேவ ;	ெசயல்	ேவ ;	இ 	சகஜம்
எனக் த்	ெதரி ம்,	அ .”

“நான்	ஆரம்ப	 ரனல்ல	அ 	அவன்.”

“நீர்	காரிய	வீரர்.	நாைளக் க்	கமிட் 	 ட்டத்திேல	 மார்	நிதி	வ லிக்கக்	 டா
என் 	நீர்	தீர்மானம்	நிைறேவற்றிவி ேம	என்	 யற்சி	ேதாற் வி ம்.	காட் ேம
அதிேல	உம 	தீர	பராக்கிரமத்ைத.”

“என்ைனப்	ேபா க் 	அைழக்காேத!	உன்	 ன்னைகக் 	நான்	பலியாகிவிடவில்ைல.

“ேபாக்கிரித்தனமாகப்	ேப கிறீர்!	என்	 ன்னைக	உம்ைமப்	ேபான்ற	இமிேடஷன்
ைவரத்ைதப்	ெபற	உபேயாகிக்கப்படவில்ைல.	உம்ைம	உண்ைமயான	சமதர்மியாக் ம்
யற்சிேய	என்	 ன்னைக.	அ 	பலிக்கவில்ைல	என்ப 	எனக் ப்	 ரிந் 	விட்ட !

அ 	கிடக்கட் ம்.	ஏைழைய	நம்பக் டா 	என் 	ெசால்லக்	காரணம்?”

“இ 	ெசால்ல ம்	ேவண் மா?	காய்ந்த	மா 	கம்பங்	ெகால்ைலையக்
கண்ட ேபால்,	பணத்ைதேய	காணாதி ந்தவனிடம்	ஏராளமான	பணம்
இ க் மானால்	சபலம்	தட் ம்.	இவ்வள 	பணம்	இ க் ம்ேபா 	நாம்	ஏன்
ெகாஞ்சம்	 கம்	அ பவிக்கக்	 டா 	என் 	ஆைச	பிறக் ம்.	அைதச்
ெசய்ேவாம்.	இைதச்	ெசய்ேவாம்	என் 	 ண் ம்	இச்ைச	மிகக்	ெகட்ட .
பார்வதி!”

“ ங்கச்	ெசால்வெதன்றால்,	 மாரிடம்	பணந்திரட் ம்	ெபா ப்ைப	ஒப் வித்தால்,
அவன்	ெகாள்ைளய ப்பான்	என் 	ெசால்கிறீர்கள்.”

“நான்	எப்ெபா ம்	யாைர ம்,	க ந் ைரக்க	மாட்ேடன்.”

“ஆமாம்!	அந்த	நா க் 	ேவ 	யா க் 	வ ம்?	சரி.	மிஸ்டர்	பார்த்திபா.
விவாதத்திற் ப்	ேப ேவாம்.	ஏைழக் 	அந்த	எண்ணம்	வரக்	காரணம்	என்ன?”

“ பாவத் க் க்	காரணம்	 ற	 மா?”

“நான்	உம்ைமக்	ேகட்ப ,	ஏன்	ஏைழக க் 	மட் ம்	அந்தச்	 பாவம்	வ கிற
என்ப .	அ 	ெதரி ேமா	உங்கட் ?”



“நான்	மேனாதத் வம்	ப க்கவில்ைலேய,	பார்வதி.”

“அந்தச்	 பாவம்	பணக்காரத்தன்ைம	ஒ ற ம்	வ ைம	மற்ேறார் ற ம்
இ ப்பதால்தான்	உண்டா ம்.	பனியிேல,	 ளிர்	உண்டாகிற .	ெவயில்,	உடல்
எரிச்சைலத்	த கிற .	வ ைம ம்	அப்ப த்தான்.	அைத	அ பவிப்பவர்க க்
ேவதைன	ஊட் ,	அவர்களின்	 பாவத்ைத	மாற் கிற .	தர்மப்	பிர க்கள்	என்
சில ம்	தரித்திரப்	 ச்சிகள்	என் 	பல ம்	இ க் ம்	வைரயில்	 பாவ ம்	அந்தப்
ெபா ளாதார	நிைலக் 	ஏற்றப 	தான்	அைம ம்.	அ 	 மாரின்	 ற்றமல்ல.	ேம ம்
மாரின்	சமதர்மப்	பற் 	எவ்வள 	ஆழமான 	என்பைத	நீர்	அறிந்

ெகாள்ளவில்ைல.”	

“ஓேகா!”

“அறிந் 	ெகாள்ளாததற் க்	காரண ம்	உம 	நிைலதான்.	நீர்	மைல	உச்சியிேல
நிற்கிறீர்.	மந்தகாசமாக	வாழ்கிறீர்.	அவன்	ஏழ்ைம	என் ம்	ம விேல	உழன்
வா கிறான்.	உமக் 	அவன்	காரல்	மார்க்சின்	தத் வங்கைள	விளக் ம்	ஓர்
நடமா ம்	உதாரணம்.	ேவற	என்ன	கண் ர்.	அவைனப்பற்றி?”

“அவன்	ஒ 	பாக்கியசாலி,	பார்வதி;	எந்த	ஆடவ க் ம்	இம்மியள 	 ட	மனம்
இளகாத	நீ	அவ க்காக	இவ்வள 	பரிந் 	ேப வைதப்	பார்த்தால்...”
ெசால்கிறீர்கள்.”

“அவனிடம்	நான்	காதல்	ெகாண் ப்பதாக	உமக் த்	ேதான் ம்!	ஆனால்	உண்ைம
அ 	மட் மல்ல.	இனம்,	இனத்ேதா 	ேச ம்!	இன	இயல் 	 லபத்தில்	ேபாகா ;
சீமானின்	சமதர்மப்	பிரசாரம்,	ஓய் ேநர	உல்லாசம்.	ஏைழக்ேகா	அ 	ஒன் தான்
வாழ்க்ைகத்	ேதாணி.”

“சமதர்மம்	என்றால்,	சாவ யில்	 ங் பவனிடம்	ெபா ைள	வாரிக்	ெகா ப்பதல்ல.”

“சமதர்மம்	அ வா மா?	அ 	சிங்காரச்	சீமான்கள்	தைலவர்களாகிவிட,	மக்கைள
மயக் ம்	தாலாட் ,	நீலாம்பரி	இராகம்!	அ ம்	நானறிந்தேத.	ஆனால்	உண்ைமச்
சமதர்மிகள்	உங்கள்	நீலாம்பரிைய	நிைலயற்றதாக்கி	வி வார்கள்.	அந்த	உ திதான்
எனக் 	வழிகாட் .”

“ெலனி க் ச்	 வீகாரப்	ெபண்ணல்லவா	நீ.”



“இனி	உமக் 	ெலனி ம்	பி க்கா .	மார்க் ம்	பி க்கா .	சமதர்மப்	ப வத்ைத	நீர்
கடந் 	விட் ர்.	இனிச்	சீமான்களின்	இரட்சகராகலாம்.	பார்த்திபா,	உன்	பகல்	ேவடம்
இவ்வள 	விைரவில்	கைலந் 	வி ம்	என் 	நான்	நிைனக்கவில்ைல.

“பார்வதி!	இனி	நமக் ள்	ேபச் 	 ந்த .	எனக்காக	நீ	காத் க்	ெகாண் க்கத்
ேதைவ மில்ைல.	 மரைன	மணாளனாகக்	ெகாண் ...”

“தர 	ேவைலேயா,	ஆ டேமா	உமக் 	ேவண்டாம்.”

“பிச்ைசக்காரச்	சி க்கி,	யார 	தரகன்?	இத்தைன	வ ஷங்களாக	என்
ெசாத்ைதத்	தின்ற மின்றி,	என்ைன	என்	பங்காளவிேலேய	வந்தி ந் 	திட்ட ம்
ணிந் விட்டாயா?	ெகட்	அ ட்,	ேபா	ெவளிேய.”

பார்வதி	ெவளிேய	ேபாய்விட்டாள்!	ேவலால்	தாக் ண்ட	ேவங்ைகேபால்	இ ந்தாள்.
மாைரக்	காண ம்	வி ம்பவில்ைல.	விஷயம்	ெதரிந்தால்	விபரீதமா ெமன் ,

மைலய வாரம்	வந்தாள்.	அந்த	ேநரத்தில்	எந்த	ஊ க் 	இரயில்	 றப்ப கிறேதா
அந்த	ஊர்	ேபாவ 	என் .	ேகாப ம்	கவைல ம்	ெகாண்ட	 கத் டன்
ஸ்ேடஷ க் 	வந்த	பார்வதிைய,	மாநாட் ேல	கண்டவர்களில்	சிலர்,	அங்ேக
சந்தித் 	உபசாரம்	ெசய்தனர்.	“ெமட்ரா க் த்தாேன!”	என் 	ஒ 	ேதாழர்	ேகட்டார்.
“ஆமாம்”	என் 	பார்வதி	ெசால்லி	 ப்பதற் ள்	 க்கட்	வாங்க	ஓ னார்.	வண் ம்
வந்த .	 க்கட்ைடப்	பார்வதியிடம்	ெகா த் ,	பணம்	தர	வந்தைத ம்
ம த் விட் ப்	“பார்வதி	அம்ைமக் 	ேஜ!”	என் 	சந்ேதாஷத்தால்	 வினான்
அந்தத்	ேதாழன்.	அந்தக்	 ர க் த்	 ைணயாகப்	பல	கிளம்பின.

இத்தைகய	அன் 	கனிந்த	உள்ளம்	ெகாண்ட	உத்தமர்கள்	இ க் ம்வைரயில்,
பார்த்திபன்	ேபான்ற	பகல்	ேவடக்காரரின்	 	பலிக்கா .	பாட்டாளி	மக்கட் ,
இனிப்பயமில்ைல	என் 	எண்ணிப்	 ரித்தாள்.	பார்த்திபனின்	 ெசால்	அவள்
மனைதப்	 ண்ணாக்கிற் .	அைத	ஆற் ம்	ம ந்ைத	அந்தத்	ேதாழன்
அளித்தான்.	

ைகையக்	கிளப்பிக்	ெகாண் 	ரயில்	கிளம்பிய .	இ 	ைகைய ம்	 ப்பி
ன்னைக டன்	பார்வதி	 ம்பிட்டாள்.	அந்தத்	ேதாழர்க ம்	பதி க் க்
ம்பிட்டனர்.	அவள்	கண்களிலி ந் 	 த் 	 த்தாக	நீர்	கிளம் வாேனன்	என்

அவர்கள்	ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.	கன்னத்திேல	நீர்	பட்ட 	 டப்	பார்வதிக் த்
ெதரியவில்ைல.	ெசன்ைன	ெசன் 	தன் டன்	கல் ரியில்	ப த் ,
உபாத்தியாயினியாக	இ ந் 	வந்த	உத்தமி	என்ற	ேதாழியின்	வி தியிேல
தங்கினாள்.	ஏேதா	கவைலயாக	இ க்கிறாள்	என்ப தான்	உத்தமிக் க்



ெதரிந்த .	விவரம்	 றப்	பார்வதி	ம த் விட்டாள்.

ஒ வாரம்	ஓய் ம்,	உத்தமியின்	உபசார ம்,	பார்வதிக் 	மன	நிம்மதிையத்	தந்தன.
ஆனால்	அவள்	தி க்கிட ம்,	திகில்	பட மான	ெசய்திெயான் 	பத்திரிைகயிேல
கண்டாள்.

அேபதவாதியின்	அதிக்கிரமம்!

50,000	 பா டன்	ஆசாமி	மைறந்தான்!

“ மார்”	ஏைழ	ெபயைரக்	 றி,	அ த்த	ெகாள்ைள!

என்ற	ெகாட்ைட	எ த் த்	தைலப் களின்	கீழ்,	“ெகாைடக்	கானலில்
தீவிரவாதிகள்	மாநா 	நடந்தபின்,	ஏைழகள்,	கஷ்ட	நிவாரண	நிதிக்காக
ஏறக் ைறய	ஐம்பதாயிரம்	 பாய்	வைர	நன்ெகாைட	வ லித்த	 மார்	என்ற
அேபதவாதி	தி ெரன் 	எங்ேகா	ஓ விட்டான்.	நிதி	வ ல்	விஷயமாகக்	 மா க்
உதவிெசய்த	பார்த்திபன்	என்ற	ேதாழர்	 மாைரத்	ேத த்	ேத 	அ த் ப்
ேபாலீ க் த்	தகவல்	ெகா த்தி க்	கிறார்.	ேபாலீசார்	 லன்	விசாரித்
வ கின்றனர்.”
இந்தச்	ெசய்தி	பார்வதிையத்	 க்கி	வாரிப்ேபாட்ட .	பார்த்திபன்
எச்சரித்ததற் ம்,	 மார்	காணாமற்	ேபானதற் ம்	சரியாக	இ க்கிறேத	என்
தி க்கிட்டாள்.	அந்த	ேநரத்தில்	பார்த்திபனிடமி ந் 	ஒ 	தந்தி	வந்த .

“ மார்	விஷயம்	ெசான்னப 	நடந்த .”

பார்வதி,	தந்திையக்	கசக்கிக்	கீேழ	வீசினாள்.	“என்னேவா	 	நடந்தி க்கிற .
மார்	ஒ கா ம்	ேமாசம்	ெசய்தி க்க	மாட்டான்.	நான்	நம்பமாட்ேடன்”	என்

வாய்விட் க்	 றிக்	ெகாண்டாள்.	ேகாபத் டன்	ஓர்	க தம்	எ தினாள்
பார்த்திப க் .

தி வாளேர!
தந்தி	கண்ேடன்.	பத்திரிைகயி ம்	ெசய்தி	பார்த்ேதன்.	 மா க் 	இந்தப்
பழிையச்	 மத்த	யாேரா	பாதகர்	ேவைல	ெசய்தி க்கிறார்கள்	என்ேற	நான்
நிச்சயமாகக்	 ேவன்.	ஏன்?	உண்ைமைய	மைறப்பாேனன்?	 மார்	எங்காவ
அைடத் 	ைவக்கப்பட் க்கக்	 ம்	-	ெகாைலேய	நடந் விட் 	மி க்கலாம்.
இரண் ேல	எ 	நடந்தி ப்பி ம்	நீேர	காரணம்	என் 	நான்	 ேவன்.	இவ்வள
விைரவில்	நீர்	வஞ்சகராகி	அந்தத்	 ைறயிேல	இவ்வள 	பாண் யத்தியம்	ெப வீர்



என் 	நான்	எதிர்ப்பார்க்கவில்ைல.	உம 	திறைமையக்	கண் 	ஆல்கேபான்	 டப்
ெபாறாைமப்ப வார்.
-	பார்வதி

க தம்	கண்ேடன்.	காதற்பித்தம்,	 ள கிறாய்.	பைழய	ேநசத்ைத	நிைனத்
மன்னித்ேதன்.	நீ	பரிதாபத் க் ரியவள்.
-	பார்த்திபன்.

என்ற	தந்திையக்	ெகா த்தான்,	பார்த்திபன்,	பார்வதிக் .	பித்தம்	பி த்தவள்
ேபாலானாள்	பார்வதி.	பத்திரிைக	வந்த ம்	அவசர	அவசரமாகக்	 மார்	விஷயமாக
ஏதாவ 	தகவல்	கிைடக்கிறதா	என் 	பார்ப்பாள்.	ஒன் ம்	ெவளிவராத 	கண்
ேகாபங்	ெகாள்வாள்.	“என்ன	ெசய்கிற 	ேபாலீஸ்	 பார்ட்ெமண்ட்”	எனச்	சலித் க்
ெகாள்வாள்.	உலகிேல	நைடெபற் 	வந்த	ேவெறந்த	நிகழ்ச்சிைய ம்	ப ப்ப
மில்ைல.	 மார்!	 மார்!!	-	அவள்	ெநஞ்சத்திேல	இந்த	ஒ 	எண்ணந்தான்
த ம்பிக்	ெகாண் ந்த .

மார்	காணாமற்	ேபாய்விட்ட,	பார்வதியின்	மனைத	மட் ம்	கலக்கிடவில்ைல.
பாட்டாளி	உலைகேய	ஒ 	 க் க்	 க்கி	விட்ட 	“எவனாவ 	கள்ளனிடம்
சிக்கி	விட்டாேனா?	காட் 	வழியாய்ப்	ேபாய்த்	 ஷ்ட	மி கங்களிடம்	அகப்பட்
இறந்தாேனா!	உண்ைமயிேலேய	ேமாசம்	ெசய் விட்டாேனா!”	என் 	பலப்பல
எண்ணிப்	பலவிதமாகப்	ேபசினர்	பாட்டாளி	மக்கள்.	“ஏைழகளின்	கஷ்டத்ைதப்
பற்றிக்	கண்ணீர்	வி வ ம்	கர்ச்சிப்ப ம்	கைடசியில்	இந்த	மாதிரி	ெகாள்ைள
அ க்கத்	தான்”	என் 	 தலாளிகளின்	ஏஜண் கள்	ெதாழிலாளரிைடேய

பமிட்டனர்.	பல	ெதாழிலாளர்	சங்கங்களிேல,	“வர 	ெசல 	கணக் 	ெவளியி ’
என்ற	ேகாஷம்!	“அதற்காக	வ ல்	ெதாைக	எங்ேக?	அந்த	விழா க் 	ஏன்
அவ்வள 	ெசல ?”	என்ற	ேகள்விகள்.	சங்கத்ைதச்	 யநலத் க் ப்	பயன்
ப த் பவர்கள்	யாரார்	என் 	ேசாதைனகள்.	கண்டனங்கள்	பிறந்தன.	சங்க ம்
ேவண்டாம்.	இந்தச்	சங்கட ம்	ேவண்டாம்	என்ற	சலிப் ப்	ேபச் 	பரவிற் .	ேவைல
நி த்தத்தில்	ஈ பட் ந்த	ேதாழர்கள்,	நிபந்தைன ம்	ேபசா 	ெதாழி க் த்
தி ம்பினர்.	ெதாழிலாளர்	தைலவர்கள்	ெவளிேய	தைலகாட்ட	 யவில்ைல.
பார்த்திபன்	ஒ வன்தான்,	ேமைடமீ 	ேபச	அ மதிக்கப்பட் 	வந்தான்.	“எப்ப ம்
உங்கட் த்	 ேராகம்	ெசய்தவைனக்	கண் பி த் 	 ண் லைடப்ேபன்.
கவைலப்படாதீர்கள்.	 தலாளி	உலகம்	நம 	நிைலைம	கண் 	பரிகாசந்தான்
ெசய் ம்	என்ன	ெசய்வ !”	என் 	ேபாதித்தான்.	 ண்பட்ட	மனத் டனி ந்த
ேதாழர்கள்	 யரத்ைத ம்	மறந் 	பார்த்திப க் ப்	 மாைல	 ட் வர்.	“தீவிரமான
ேபச்ைசப்	ேப வ 	எளி ;	ஆனால்,	பார்த்திபைனப்	ேபால்	ெதாழிலாள க் த்
யரம்	வ கிறேபா ,	 ன்வந் 	வழிகாட் ம்	தைலவர்கள்	கிைடப்ப 	கஷ்டம்”



என் 	பத்திரிைககள்	எ தின.	பார்வதி	ப த் 	விட் ,	“பார்த்திபன்,	 தலாளி
உலகத் க் த்	தரகனாகி	விட்டான்”	என் 	தீர்மானித்தாள்.
வாரங்கள்	ேபாயின;	மாதங்கள்	மைறந்தன;	ஓராண் 	கழிந்த ;	 மாைரப்	பற்றிய
தகவேல	காேணாம்.	பார்வதியின்	மனம்	உைடந் 	விட்ட .	ெபா வாழ்வி ம்
ெவ ப் ண்டாகி	விட்ட .	ஏேத ம்	ேவைலக் ப்	ேபாகத்	தீர்மானித்தாள்.	“சிங்கார
ரி	ைபத்தியக்கார	ஆஸ்பத்திரியிேல	ைடப்பிஸ் 	ேவைல	காலியாகிற ”	என்
உத்தமி	ெசான்னாள்.	ேசாகத்ைத ம்	மறந் ,	பார்வதி	சிரித் விட் 	“எனக்	ேகற்ற
இடந்தான 	உத்தமி”	என் 	ெசால்ல,	ேகலிக் ப்	ேப கிறாள்	என் 	உத்தமி
நிைனத்தாள்.	அ த்த	வாரம்	பார்வதி	ைடப்பிஸ் 	ஆனாள்.	ைபத்தியக்காரச்
சாைலயிேல	ஒவ்ேவார்	நா ம்,	அங்ேக	கா ம்	காட்சிகைள	உத்தமியிடம்

வாள்.	ஒேர	சிரிப் 	உத்தமிக் .	“நீ	சிரிய 	உனக்ெகக்க	ஒேர	 ஷி!	அங்
வந் 	அந்தக்	கண்றாவிையப்	பார்த்தால்தாேன	ெதரி ம்?”	என் 	 வாள்,
பார்வதி.	“ஒ 	சங்கீதப்	பித்தன்	இ க்கிறான்.	அவன்	என்னமாப்	பா கிறான்
ெதரி மா?	பா க்	ெகாண்ேட	இ ப்பான்.”	உடேன	“ேட	சரியாகப்	பத் க்	கீர்த்தனம்
ெதரியாத	பசங்கெளல்லாம்	வித்வான்களாயிட் ங்களா?	தாளம்	ெதரி மாடா,
உங்க க் ?	ேவதாளந்தாேன	ெதரி ம்.	உங்க	 ட்டத்திேலயா	நான்	ேச ேவன்.
அப ரக்	 க்ைககேள!	 ,	எனக் 	ேவண்டாம்	உங்கள்	உற ,	ேபாங்கடா
ெவளிேய”	என் 	இ ம் க்	கம்பிகைளப்	பார்த் ப்	ேப வான்.	“ேபா டா
ரிதகாலத்திேல,	கால்	இடம்	ைவ.	உம்!	பார்ப்ேபாம்”	என்பான்	ஒேர

அமர்க்களந்தான்.	ஒ 	 ஸ்தி	பயில்வான்	ெதரி மா.	தைலகீழாய்	நிற்பான்	அைர
மணி	ேநரம்.	 ண்டாைவத்	தட் த்	தட் க்	காட் க்	ெகாண்ேட	“இ ம் டா	இ ,
ெவ ங்	கறியல்ல!	எத்தைன	ஆயிரம்	தண்டால்,	பஸ்கி	ேபாட் க்ேகன்.	எவ்வள
ெத ச்சண்ைட	கண்ேடன்.	ஒ 	பயல்	வ வானா	என்கிட்ட,	கன்ேபாட்ஜாக்

யாெதன் 	ெசால்லி	ஓ விட்டாேன!	காமா க் க்	க தாசி	ேபாட்ேடன்.	பதிேல
கிைடயா ;	பாேரன்,	எண் .	எத்தைன	பஸ்கி	ேபா கிறான்	பார்!”	என்
ேப வான்.	பஸ்கி	ேபாட்டப !	மற் ம்	பலரகம்.	அ !	உத்தமி	ெப ம்பாலானவர்களின்
ைள	 ழம்பியதற் க்	காரணம்	வ ைம!	ைபத்தியக்காரச்சாைல	அதன்

விைள !	ேகார்ட் ,	ேபாலீஸ்,	சிைற,	 க் ேமைட	ேபால்,	ைபத்தியக்காரச்
சாைல ம்,	வ ைமயைய	ஒழிக்காததால்	இ க்க	ேவண் 	ேநரிட்ட	இடங்கள்,
லத்ைத	 றிய க்காமல்,	ேமல்	 ச் 	இைவகள்,	பலிக்கா !”	என் 	 வாள்.

“நீ	இைதெயல்லாம்	பார்த் ,	உன்	மனைத	ேவ 	 ழப்பிக்
ெகாள்ளாேத.ேவைலயில்லாத	ேநரத்திேல	ஏதாவ 	கைதப்	 த்தகத்ைதப்	ப த் த்
ெதாைல	ஏண் ,	பார்வதி	நீ	ஏன்	இப்ப 	ஊரார்	விஷயமாகேவ	எண்ணி	எண்ணி	உன்
மனைதக்	 ழப்பிக்	ெகாள்கிறாய்?	உலகிேல	அக்கிரம ம்	அநீதி ம்	இன் 	ேநற்றா
ைளத்தன?	அ 	ெந நாைளய	ேநாய்.	எந்த	ம ந் க் ம்	கட் ப்	பட்டதில்ைல;

ம த் வர்கேள	மனம்	ம ண்டார்கள்.	நீேயா	ேபைத,	உன்னாலா	உலைகச்



சீர்தி த்த	 ம்?	ேபா ,	ேபா,	ஏேதா	உைழத்ேதாம்,	வாழ்ந்ேதாம்.	நம்	வைரயிேல
நாணயமாக	நடந் 	ெகாண்ேடாம்	என்ற	அளவிேல	நமக் 	இலட்சியம்	இ க்க
ேவண் ம்.	மைழ	ெபய் ம்ேபா 	ஊ க்ெகல்லாம்	 ைட	பி க்க	 மா?”	என்
உத்தமி	 த்தி	 வாள்.

“உத்தமி!	உன் ைடய	வாழ்க்ைக	இலட்சியம்	எவ்வளேவா	ேமல்!	இந்த	உலகிேல
நாணயம்	என்ப 	பற்றிக்	கனவி ம்	எண்ணாமல்	தன்	வாழ் 	தவிரப்
பிறிெதான்ைற ம்	க தா ள்ள	ேபயர்கள்	ேகா ேகா 	மாைனத்	தின் 	 லி
ெகா ப்ப 	ேபால	ஏைழயின்	உைழப்ைப	உறிஞ்சி	 தலாளி	ெகா க்கிற
யா க் த்	ெதரி ம்?	ஈ 	இரக்கம்,	தய 	தாட்சண்யம்	என்பைவகைள
ப பாதாளத்திேல	ேபாட் 	வி பவர்கள்தான்,	நா 	அ க் 	ஐந் 	அ க்
மா யிேல	உல கிறார்கள்.	நமக்ெகன்ன	என் 	இ க்க	இந்த	உண்ைமைய	உணர்ந்த
பிற .	எப்ப ய 	மனம்	இடங்ெகா க் ம்?	ெதாட் லிேல	 ங் ம்	பாலகைனப்
ெகாட் டத்	ேதள்	ேபானால்,	ேதைள	அ க்கா	தி ப்ப 	நியாயமா?”	என் 	பார்வதி
வாதி வாள்.

“உன்ேனா 	யார 	ேப வார்கள்?	நீ	ஊர்	 ற்றியவள்.	ேபாய்ப்	ப ”	என் 	உத்தமி
றிவி வாள்.	ஆனால்	இர 	ெவ 	ேநரம்வைர	பார்வதியின்	ேபச் த்தான்,

உத்தமியின்	மனத்திேல	மிதக் ம்.	
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“ரட்சகன்”	என்ற	பத்திரிைக,	அேமாகமான	விளம்பரத் க் ப்	பிற 	ெவளிவந்த .
அதன்	ெகாள்ைக	சகலைர ம்	ரட்சிப்ப !	ஆசிரியர்	பார்த்திபன்.	அழகான	பதிப் .
கண்கவ ம்	படங்கள்,	கவிைதகள்,	கைதகள்	ரட்சகனில்	நிரம்ப	இ ந்தன.	‘உலகம்

வ ேம	“ரட்சகன்”	பரவத்தான்	ேபாகிறான்.	எத்தைனேயா	ஆசிரியர்களின்
கன கைள	“ரட்சகன்”	நிைன	வாக்கி	விட்டான்’	என் 	பார்த்திபன்	 றி	வந்தான்.
‘நாட் ேல	ெதாழிலர 	அைமக்க	நான்	கங்கணங்கட் க்	ெகாண்ேடன்’	என்
தைலயங்கள்	தீட் னான்.	பார்வதியின்	கண்களில்	‘ரட்சகைனப்	பற்றிய	விளம்பரம்
ெதன்பட்ட ம்,	‘சரி!	பார்த்திபன்	மனக்ேகாட்ைடக் க்	காகித	அஸ்திவாரம்
ேபாட்டாகிவிட்ட ’	என் 	ேகலியாகத்தான்	நிைனத்தாள்.	பார்த்திபனின்
பிரதாபத் ேக	“ரட்சகன்”	பயன்ப ம்	என்ப 	பார்வதிக் த்	ெதரி ம்.
ெதாழிலாளரிைடேய	‘ரட்சகன்’	பர வ 	கண்ட	பார்வதி	 ண் லில்	மீன்
வி கிற ;	த ப்பார்	யார்?	 மார்	மட் ம்	இ ந்தால்...	என் 	எண்ணி	ஏங்கினாள்.
எங் ம்	பார்த்திபனின்	பா ெமாழித்	தைலயங்கத்ைதப்	பற்றிேய	ேபச் !	எவரிட ம்,
“ரட்சகன்”	எந்தக்	கைடயி ம்	அதன்	விளம்பரத்தாள்!!	“பார்!	பார்வதி!	என்ைன
மிகச்	சாமான்யமானவன்	என	நிைனத்தாேய,	இேதா	பார்.	எங் ம்	நான்
பிரசன்னமாக	இ க்கிேறன்.	என்	 கழ்	திக்ெகட் ம்	பர கிற !	என்னால்	தீ
ட் விட ம்	 ம்.	நாள்ேதா ம்	எத்தைன	ஆயிரம்	மக்கள்	நான்	என்ன

ெசால்கிேறன்	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ஆவலாக	இ க்கிறார்கள்	ெதரி மா?
ைபத்தியக்காரி!	இவ்வள 	ெசல்வாக் ள்ள	என்ைன	விேராதித் க்	ெகாண்டாய்.
எவேனா	ஒ 	உரத்த	 ரேலாைன	மதித்தாய்”	என் 	பார்த்திபன்	பல	இர கள்
பார்வதியிடம்	 றினான்	-	கனவில்.

வண் 	ேபாகிற	ேபாக்ைகப்	பார்த்தால்	நம்	வீட் ப்	பக்கம்	 ட	வரா
ேபாலி க்கிறேத	-	என் 	வாட்டமைடந்தார்	 க்கள்	 மர பரர்.	ெஜயத் க் க்
கைடசியில்	அபெஜயந்தானா	என் 	சிந்தித் ச்	ேசாகித்தார்.	இந்தப்	பித்தங்
ெகாண்டவன்,	ெஜயத்ைத	ஏன்	வி ம்பப்	ேபாகிறான்	என் 	சலித் க்	ெகாண்டார்.
ஒ 	நாள்	பார்த்தி	பைனக்	கண் 	ேபசி	அவன்	மனத்ைதக்	ெகாஞ்சமாவ
மாற் வ .	அ 	 யாவிட்டால்	ஆலால ந்தர க் ம்	பார்த்திப க் ம்	பைகைய
வளர்த் 	வி வ 	என் 	 க்கள்	தீர்மானித் 	விட்டார்.	 ங் மத்ைதச்
சி ெபாட்டலமாகக்	கட் க்	ெகாண்டார்	.	பத்திரிகாலயத் க் ச்	ெசன்றார்.
அைரமணி	ேநரத்திற் ப்	பிறேக	ஆசிரியனின்	ேபட் 	கிைடத்த .	ஆசிரியர்
பார்த்திபன்,	தம 	அைரமீைசையத்	தடவிக்	ெகாண் 	சற் 	ஆயாசத் டன்
சாய்ந்த	நாற்காலியிேல	அமர்ந்த	 க்கள்,	ஒ 	கைனப் க் ப்	பிற 	ேபச்ைசத்



வக்கினார்.

“அபாரமான	ேவைல	ேபாலி க் .”

“அைத	ஏன்	ேகட்கிறீர்கள்?	மைல	 ைலந்தா ம்	மனங்	 ைலயாத	என்	மன ம்
மிரள்கிற .	இந்த	ேவைலைய	நிைனக் ம்	ேபா .

“சரி	ெஜயம்	ெசான்ன 	சரியாகப்	ேபாச் .	அவர்	ேவைலயால்	கைளத் ப்
ேபாயி ப்பார்	என் 	ெசான்னாள்.”

“எந்த	ெஜயம்?”

“ஏனப்பா	இ ,	 சா	ேகட்கேற.	நம்ம	ெஜயம்	ெதரியாேதா?”

“ஒேகா	மறந் 	ேபாேனன்.	ெஜயம்	ெசௗக்கியந்தாேன?”

“ெசௗக்கியந்தான்.	அவ ம்	உன்ைனப்ேபாலத்தான்	ஓயாத	ேவைல,	வீண்
ெதால்ைல,	கைளப் .”

“என்ன	ேவைல,	என்ன	ெதால்ைல,	ஏன்	கைளப் ?	உடம் க் 	ஒன் மில்ைலேய.”

“உடம் க்கா?	பத்தைரமாத் த்	தங்கத்தாேல	அ த்	ெத த்த	ப ைம	ேபாலத்தான்
இ க்கா.	இப்ேபா,	 சா	டான் 	ஆட	யாேரா	ஒ 	ஆள்	கிைடச்சான்.	சதா	சர்வ
கால ம்	அேத	ேவைலதான்	அவ க் .	உனக்ேகண் யம்மா	இந்த	உடைல
வைளக்கிற	ேவைலன் 	எவ்வளேவா	ெசால்லிப்	பார்த்ேதன்.	உமக் த்	ெதரியா
அதன்	கீர்த்தி,	கைலஞானம்	ேவண் ம்	என் 	ஏேதேதா	ப த்த	ப ப்ைபத்
ெகாட் கிறாள்.

“ெஜயா	ெசால்வ 	உண்ைமதான்!	நடனக்கைல	 ராதனமான .	நம 	நடராஜர்
உ வேம	நடனக்	கைலயின்	தத் வந்தாேன!	ெஜயத் க் 	ஆடலிேல	இவ்வள
ஆவலி ப்ப 	ெதரிந்தால்...”

“நீ ங் டச்	ேசர்ந் ண் 	ஆ ைவேயா,	இந்த	ெவள்ைளக்காரன்	மாதிரி.	சிரிப்ைப
ட்டாேத	பார்த்திபா!	டான் ம்	 த் ம்,	இெதல்லாம்	ஏேதா	பிைழப் க் 	இ க்க

ேவண் ய தான்.	மிரா தாரர்	இலட்ச	இலட்சமா	ெசாத் த்	தரப்ேபாகிறார்.
இவர்க க் 	ஏன்	இந்தக்	ேகாணல்	 த்தி?”



“மிரா தாரர்,	உயில்	எ திவிட்டாரா	என்ன?”

“உயில்	தயாராய்விட்ட .	உனக் ம்	ஏேதா	ெகாஞ்சம்	ெசாத் 	உண் 	ேபாலத்தான்
ெதரியவர .”

“எனக்கா?	எனக் 	ஏன்	அந்த	ேலாபியின்	ெசாத் ?”

“இ ம்	ெஜயா	ெசான்ன தான்!	அவ க் 	எப்ப ேயா,	உன்	ேபாக் த்
ெதரிகிற .	சதா	உன்	ஞாபகந்தாேன	அந்தப்	பீைடக் !”

“ெஜயம்,	நல்ல	ெபண்,	பார்த் ப்	பல	நாளாகி	விட்ட .	எனக்ேகா	நிமிஷ ம்
ஓய்வில்ைல.	நீங்கள்	உள்ேள	வ ம்ேபா 	ஒ வர்	இங்ேக	இ ந் 	ெவளிேய
ேபானாேர	யார்	ெதரி ேமா	அவர்?”

“ேநக்ெகன்ன	ெதரி ம்?	ேஜாஸ்யமா?”

“அவர்	கவர்னரின்	காரியதரிசி.	இன் 	எப்ப யாவ 	தங்கைளப்	பார்க்க
ேவண் மாம்,	இ 	கவர்னரின்	உத்தர ’	என் 	 றிவிட் ப்	ேபானார்.”

“ேபாய்ப்	பார்க்கத்தாேன	ேவண் ம்.	கவர்னர்	பிர 	கட்டைள	யிட்டால்	அைதத்
தட்டலாேமா?”

“கவர்னராவ ,	ைவசிராயாவ ?	எனக் 	இன் 	இர 	 க்கியமான	‘கான்பரன்ஸ்’
இ க்கிற .	நான்	இன் 	வர யாெதன் 	கண் ப்பாகச்	ெசால்லி
அ ப்பிவிட்ேடன்.	கவர்ன க்ெகன்ன,	ெபா 	ேபாக் க்காகத்தான்	என்ைன
வரச்	ெசான்னார்.	என்னிடம்	அவ க் 	ஒ 	ேமா !	நல்ல	ம ஷன்.”	

“இ 	என்னப்பா,	கவர்னைரப்	பற்றி	நீ	இவ்வள 	இேலசாகப்	ேப கிறாேய?”

“எனக்ெகன்ன?	கவர்ன ம்	ைவசிரா ம்	இந்தப்	ேபனா	 ைனக் த்தாேன
பயப்ப கிறார்கள்.”

“ேநக் 	அ 	ஒண் ம்	 ரியா .	சரி,	நான்	ேபாறதா?	ெஜயம்	உன்ைனப்	பார்க்க
ேவண் மாம்.	ஒ ைற	உன்	எதிரிேல	அவள்	டான் 	ஆ க்காட்ட	ேவண் மாம்.
ஒ 	தடைவ	வந் தான்	பாேரன்.”

“வரலாம்.	ஆனால்	ஒ 	சங்கடம்	இ க்கிறேத.	அவர்	அங் 	இ ப்பார்.”



“இ ப்பார்,	இ ட் ன	பிற .	காைலயிேல	வா,	மாைலயிேல	வா.	அவர்	ஊரிேல
இல்லாத	சமயத்திேல	வா.	வழிதானா	கிைடயா ?	நான்	வரட் மா?”

“ெஜயத் க் 	என்ன,	என்னிடம்	அவ்வள 	சிரத்ைத?”	

“ த்த	அசடாயி க்ேகேய!	எ க்காகடாப்பா	ஒ 	சி க்கி,	ஒ 	வாலிபனிடம்
சிரத்ைத	ெகாள்வா?”

“சரிதான்...	ெதரிந்த ...	வ கிேறன்	அ த்த	ஞாயிற் க்	கிழைம.”

இந்த	உைரயாட க் ப்	பிற 	 ங் மப்	ெபாட்டலத்ைத	ஆசிரிய க் 	ஆசி டன்
தந் விட் ப்	பரம	தி ப்தி டன்	 க்கள்	பத்திரிகாலயத்ைத	விட் ப்	 றப்பட்டார்.
ஆட ம்,	பாட ம்	என்ப 	அன்ைறய	தைலயங்கமாக	ெவளிவந்தைதக்	கண் ,
“ரட்சகன்”	வாசகர்கள்,	கைலயி ம்	பார்த்திபன்	ைகேதர்ந்தவர்	என் 	 றி
மகிழ்ந்தனர்.

“ரட்சகன்”	ெவளிவந்த ,	மிரா தாரர்	ஆலால ந்தர க் ப்	பயத்ைதத்தான்
உண்டாக்கிற் .	காைசக்	கரியாக் வான்	என்ற	பயம்	ஒ 	 ற ம்,	இவைன
எதிர்த்தால்,	சர்க்கா க் 	ஏேத ம்	 றித்	ெதால்ைல	த வாேனா	என்
மற்ேறார் ற ம்	பயம்!	ெவளிேய	ேப ம்ேபா 	மட் ம்,	பார்த்திபனின்	 த்திக்
ர்ைமையப்	 க வார்;	உள் க் ள்	 ங் வார்.	 க்கள்,	ெஜயத்தின்

நடனத்ைதப்	பார்த்திபன்	காண்பதற்காகக்	 றித்தி ந்த	அந்த	ஞாயிற் க்கிழைம,
தந்திரமாக	ஆலால	 ந்தரைர	ஊைரவிட் ப்	ேபாகச்	ெசய்தி ந்தார்.	ெஜயத்தின்
நடனத்ைத	விட,	அவ ைடய	உபசரிப் ம்,	சிரிப் ம்	பார்த்திபைனப்	பரவசமாக்கிற் .
இந்த	இன்பேம	என் ம்	இ ந்தால்	ஏ ம்	எ ேகா ம்	ஏன்	-	என் 	ஒ 	விநா
எண்ணினான்.

“என்	நடனம்	எப்ப 	இ ந்த ?”	என் 	ெஜயா	ேகட்டாள்.	பார்த்திபன்,	அவ ைடய
கண்களின்	நடனத்ைதக்	கண் 	ெசாக்கி	விட்டான்.	பதி ம்	ேபச	 யவில்ைல.
காரியம்	பலித்த	மகிழ்ச்சியிேல	தாம் லத்ைதப்	ேபாட் 	ெமன் ெகாண்ேட,

க்கள்	தமயந்தியிடம	ெவளித்	தாழ்வாரத்திேல	 வாரஸ்யமாகப்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தார்.	கவர்னைரப்	பார்க்க	ேநரமில்ைல	என் 	கண் ப்பாகப்	ேபசியவன்,
உள்ேள	ெஜயாவின்	காைல	வ க்	ெகாண் ந்தான்.	ஆனந்தத்தால்	அைரத்

க்கங்	ெகாண்டவள்	ேபால	அவள்,	மஞ்சத்திேல	ப த்தி ந்தாள்!	ம தினம
“காத ம்	வாழ் ம்”	என்ற	தைலயங்கம்	“ரட்சக”னில்	ெவளிவந்த .	பார்த்திபனின்
பணப்ெபட் யிலி ந் 	500	 பா ம்	ெவளிேய	கிளம்பிற் !



இனிப்	பயமில்ைல,	மிரா தாரர்	காலமானா ம்	மிரா 	ெசாத் 	நம
ம்பத் க்ேக	வந் 	ேச ம்	என்ற	சந்ேதாஷத்தால்	தமயந்தி	 ரித்தாள்.
க்க க் 	மட் ம்	மனக் ைடச்சல்	தீரவில்ைல.	மிரா 	தார க் 	விஷயம்

ெதரிந் ,	ெசாத்ைதப்	பார்த்திப க் த்	தராமல்,	ேவ 	ஏதாவ 	தா மாறாகச்
ெசய் விட்டால்.	பார்த்திபைன	ெஜயத் டன்	இைணத்தால்	பலன்	இராேத	என்ற
பயம்	அவ க் .	ெசாத் 	பார்த்திப க்ேக	ேச ம்ப யாக	ஒ 	வழி
ெசய் விட்டா ம்,	ெசாத் 	ேசர்ந்த	பிற 	பார்த்திபன்,	ெஜயாைவ	மறந்தால்	என்ன
ெசய்வ 	என் ம்	திகில்!	தமயந்தி	சிரித்தாள்,	 க்களின்	சந்ேதகத்ைத ம்
சஞ்சலத்ைத ம்	ேகட் .	“வீணான	விசாரம்	ஏன்?	மிரா தாரர்	பணந்த கிறார்.
பார்த்திப ம்	த கிறான்.	இப்ேபா 	இரட்ைட	வ மானம்.	இேதா 	தி ப்தி
அைடேவாம்.	மிரா தாரர்	பணந்த 	கிறார்.	பார்த்திப ம்	த கிறான்.	இப்ேபா
இரட்ைட	வ மானம்.	இேதா 	தி ப்தி	அைடேவாம்.	மிரா தாரர்	காலத் க் ப்
பிற 	என்ன	நடக் ேமா	என் 	இப்ேபா 	ஏன்	கவைலப்பட	ேவண் ம்?”	என்
றினாள்.	ேபா !	 ன்	ேயாசைன	இல்லாதவேள”	என் 	தமயந்திையக்

கண் த் விட் க்	 க்கள்	 மர பரர்	ேயாசைனயில்	அ க்க 	ஈ பட்டார்.	
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������������	���������	�������	��������,
�������	���������	���������	�������������
���������	��������������	������	��������,
���������	������������������	��������.
������������	�����	�����������	������������
�������,	��������	����������������	����������
����	�������.	���	���	������?	������	�������;
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������	�����	����������������	����������	����
�������	��������	��������	���������
�������������,	����������	������	�����
���������.	������������������	�������
��������	�����	����	���	��������.	����	�������
���������	���	�����	����������.	����
���������������?	�����	��������	���	����������
���������.	�������������	���������������	���
�����������	�������	���������	�����������
��������	���������	�������������
��������������	�������������,	����������
�����	���������	��������	������������	����	���
�������������	�����	������	����������
�����������	�������������	�������	��������
����	���������,	“����!	����	�������	�������
�����������.	����	����	����������
��������������	��������	������.	�����
����������	�������	����	������������������
���������	����������	������	��������”	�����
�������������.	����	����������	���������
�������,	������	����	����	���	�����	�������
�����	������	���������������	��������������.
“����������	����������.	��������	����������?
���	���	��������?”	�����	������������
���������.

�������	���������	�������������	������������
���	���������	���������,	���������,
��������������	���	�����������	������



�����������	����������	�����������	�����
�����	������������	��������������	��������
��������������	��������	������������.
���������,	�������������	����������	��������
����������	��������,	�������	����������
�������������������,	���	�������	���������
����������!	���	�������	�����	�������������.
���	���	�����	��������.	�����	���������	����,
���������������	��������	�����	�����	����
���������.	����	��������	����	��������������
�������	�����	����������	��������.
����������������	���	�����	����	�����������
�����	����	���������.	�����	������	�����
��������	��������	������	���������������
������	��������	������.	�����������
��������������	�����	�����	�����������.
��������	�������	��������.	�����	������	������
����������	���������	�����	��	������������,
�������������	���������	����������.

���������	��������.	���������.	�������
�������������	�����������	��������.
��������������������	‘�����’	�������	�����
��������	����������.	������������.

�������	����	������������	������,	���������
��������	������������������	������
�����������	�����������������	������	�����
��������.	“�����	�������	����,	������	���������
���������,	�������	�������,	������	����������,
�����	����������	�����	�����!	���������	������
�������������	������.	������	��������	�����
����������	�������	��������!!	��������	��������
��������	����������	������������,	��������
������	���������	���������	�����	���	��������.
����	��������	�����	�����������!	�������	������
����!	���������	�������������	�������



����������	����	�������!	������	�������
����������	�����,	��������	������	��������
�����	��������	�������	��������!	�������
������������	�����!	��������	���!	�������������
��������	�������!	�����	������	�������
�����������.	‘���������	����������’	�����
�����������	���������	���������	�����?
����������!	����������	�������������.
����������	����	��������	��������������”	�����
���������	�����	��������.	�����������
������������,	��������	���������	�����������
�����������	��������	�������,	����������
������,	“�������”	��������	���	�����������
���������	�����������	���������	������
��������.	�����������	������������	��������
����	������,	�����������.

�����������	��������	����	�����������
��������	�����	�����������.	“�������!	���	���
�����	�����	�������,	������	���.	��������	�����
��������	���”	�����	�����	�����������,	“��������
������	������	������������,	�������	������
�������	������������	�����	����	������	�����
��������”	�����	�����	�����������.	“�����������
�������������	������������	���������
����������	������������”	�����	�����
�����������,	���������	�����������	���,	������
����������,	����	������	�������������	��������
������������	���������.	“����������	��������
������������	����������	�����	��������������
�������	����������,	��������	���	�����	������
������������	���������;	����������������	����
���������	�����	���������������”	�����	�������
���������.	�����������	������,	����������
�����������.

����	����������	��������,	����������	���������.



����	‘�����’	�������	����������	��������������.
����	�����	��������������	������������������
�������	����������������	������	����������.
����������	�����	�����������,	����
��������������	����	���������	����	����
����������	���������.	�����������
�������������	���������	��������	���������?
����������	���������	������	������
������������	��������	�������������������.
��������,	����������	������	�����������	������
�����	���������������.

�����	-	������	������	�����	������	���������
��������	����	-	�����������	����������	������
����	�������	�����.	�������	������	�����.
�������������	����	�������.	����	�������
�����������	������.	����������
���������������	���	�����������	������������
�����	����������	�������	������������
�����������	�������.	���������,	�������	�������
�������.	��������	������	������	����������
����������	�������.	����������	����������
���������	����������	��������	�������	�������
��������	���������	��������������	�������
�������	�������	���������	������������	������
����	��������	������������	��������	���������.
���������	������	��������.	�����������	�������.
������	���,	��������	�������	������,	�������
�������;	���������	������	����	�������	�������
������������	���������	���	�����!	���������
���������!

����������	�����������	������
����������������;	����������	������	�������
�������������.	�������	��������;	�������������
������	����������������	������	��������
���������.	����	���������	�����	���������	����



���������!	����	��������	������,	��������
�������	����������	���������	������	������;
����	������	����	������	����	�������	�����
�������	�������,	�����	����������,	������������
�������������	‘�����!	�������,	��������,	����!
�����	��������	������;	���������	�������������
�������,	�������	��������	��������	����������
�����	������	������	���������	������	�������
����������	���	�����������	��������	���������
���������	�����	���������	������.	����	������
����������������	�������	����	��������
��������.	���������	�����	�������	������	����
�������	����������.

������	������	�����������,	������	����������
���	���������	���������	������	����
����������������,	�������	��������	������
��������������	��������	�����	��������
������������.	����	����������	�����	��������.
����������	����	���������������!	���	���������
��������	����������	������	���������	������
��������	��������	����������.	����������!
������	�������	�����	����	������	������������.
������	���	�����	�����������	���������?	�����
�������	������������	�����	����������������
������	���������.	�����	�������	��������,
�����������	�����	�������	������������	�����
���	������������.

“������������	��������	��������	�������
��������	��������������?”	�����	�����������
��������	���������.	����	����������,	��������
��������	��������	����������	���������.
�������,	��������	��������	����������!	“�������
�������������!	���	������	������������������”
�����	������	���������.



�������	������	������������	��������	����
���������,	“����	�����	��������	���������
�����������	��������	�������������	����
���������.	������������	���������	����
�����������	��������	������������.	���	�������
�������	�����������	��������.	������	�������
�������������������	��������	����	���	���
�����������	������	�������������������.
��������	��������	����	�����������.	�����
������	�������	�����	�������”	�����	���������
��������.	“��������?	�����	�����������?	�����?”
�����	��������	������	���������.	�����������
���������	�����������	��������	������
����������.	�����	�������	������	����,
���������	������������	��������	��������.
������������	���	���������	���������	�������
������	������	�������	��������������
����������	����	��������!

“����	����!	���������!”	�����	���������	��������.

“����	�����!	����	���������	������	����
��������,	������������	������.	����������	����
������	��������������”	�����	������
����������,	“��������	��������	“������”	�����
������	������	��������	����������.
�������������	������	�������	�����	����	�����?
������	����������������	����������	��������
�������	�������,	“����	����	����	���������?
������	����	��������������	�����	�������
��������	���������������,	���	�����?
����������	������	����������	����,	������
������������	����������	��������.	����	������
������������	���������”	�����	��������.	“����
������	���	������	���������”	�����	������
���������.	����	����	���������	��������.
�����������	��������.	�����������	�����



�������	������	�����	������������	����������
������	������	��������.

����������	��������	����������.	
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“என்	ெபயர்	உத்தமி!”

“ெபா த்தமான	ெபயர்!	என்	ெபயர்	நரசிம்மன்.”

“நல்ல	ெபயர்தான்,	அ ம்!”

“வக்கீல்	ேவைலக் ப்	ப க்கிேறன்.”

“ேபச்சிலி ந்ேத	அ 	ெதரிகிற .	நான்	ஒ 	உபாத்தியாயினி.”

“என்ைனச்	சீடனாக	ஏற் க்	ெகாள்ள	ேவண் கிேறன்.”

“தங்கைளயா?	நான்	ெபண்கள்	பள்ளிக் டத்திேல,	ஆசிரிைய.”

இந்தப்	ேபச் டன்,	 தல்	மாைல	 ந்த .	அதன்	ெதாடர்ச்சி	ம மாைல
ஆரம்பமாயிற் ,	நரசிம்ம க் .	உத்தமிக்ேகா,	அன் 	இரேவ	ெதாடர்ச்சி.	வளர்ச்சி
நைடெபற் 	மங்களமான	 ம்	ஏற்பட்ட .	அவ ைடய	விழி ம்,	ெமாழி ம்,
உத்தமியின்	மனைத	ெம காக்கி	விட்டன.	கனி டன்	ேபசிய	நரசிம்மன்,	உத்தமி
அன்றிர 	கனவிேல	பல ைற	சந்தித்தாள்.	ேபசினாள்.	அன்றிர 	மட் ம்
உத்தமியின்	 கத்ைத	விளக்ெகாளியிேல	யாேர ம்	பார்த்தி ந்தால்,	 கித் க்
ெகாண் க்கலாம்.

ஆனால்,	பார்வதிக் 	இ வா	ேவைல?	அவள்,	 மாைர	எண்ணி	ஏங்கிக்
கிடந்தாள்.	உத்தமியின்	மனதிேல,	காதல்	வித் 	 வப்பட்ட 	பார்வதிக் க்
ெதரியா .	உணர்ச்சியற்ற	ஒ 	உ வம்	உத்தமி	என் 	பார்வதி	எண்ணிக்
ெகாண் ந்தாள்.	உத்தமி	மனதி ம்	காதல்	அைலேமாதக்	 ம்	என் 	பார்வதி
எண்ணவில்ைல.	பார்வதியின்	இந்தத்	தப்ெபண்ணம்	உத்தமிக் ம்	ேப தவியாக
இ ந்த .	“மாைல	ேவைளகளிேல	ெவளிேய	ெசல் ம்	நீ,	ைமயி ட் க் ப்	பிறேக
வீ 	தி ம் கிறாேய	,	என்ன	விேசஷம்?	அலங்காரத்ைதேய	எனக் ப்	பி க்கா
என் 	 றிக்	ெகாண் ந்த	நீ,	சீவிய	தைலையேய	சீ வ ம்,	தி த்திய
ஆைடையேய	தி த்திக்	ெகாள்வ ம்,	கண்ணா 	 ன் 	அ க்க 	நிற்ப ம்	ஏன்?
இப்ேபா 	உனக் த்	தி ெரன	நாகரிகத்தின்	மீ 	பற் 	வரக்	காரணெமன்ன?”
என் 	பார்வதி	ேகட் க்கலாம்.	உத்தமி ம்	ஒ 	ெபண்தான்.	அவள்	உள்ளத்	தி ம்



வாலிப	ேவகம்	உண் .	காத க் 	அவ ம்	பலியாகிேய	தீ வாள்	என்
எண்ணியி ந்தால்	-	உத்தமி,	உலகமறியாச்	சி மி,	ஊண்	உறக்கமின்றி	ேவறார்
கந்ேதடாப்	பாைவ	என்ப 	பார்வதியின்	க த்தாைகயால்,	உத்தமியின்

நைட ைடயிேல	 	ெசா 	கண் ம்,	சந்ேதகங்	ெகாள்ளவில்ைல.

இதனால்	உத்தமியின்	காதல்	தங் 	தைடயின்றி	வளரத்	ெதாடங்கிற் .
கடற்காற் டன்	கலந் 	காதல்	அவள்	உள்ளத்தில்	வீசலாயிற் .	மாைலகள்
அவ க் 	மேனாகர	ேவைளகளாயின.	எத்தைனேயா	கைதகளிேல,	காட்சிகள்
பலவற்ைறப்	ப த்த	உத்தமிக் 	நரசிம்மனின்	காதல்,	கனைவ	நிைனவாக் வ
ேபால்	இ ந்த .	மா 	ம வற்ற	வானத்திேல	 ரணச்	சந்திரன்	ெபாலி டன்
விளங் வ 	ேபால	நிம்மதியான	தன 	வாழ்விேல,	நரசிம்மன்	நில 	ேபாலானான்
என்ெறண்ணி	மகிழ்ந்தாள்.	உத்தமியின்	கண்கைள ம்	க த்ைத ம்	கவர	எப்ப ப்
ேபச	ேவண் ேமா,	எவ்வண்ணம்	ந க்க	ேவண் ேமா	அைவகைளத்	திறம்படச்
ெசய் ,	நரசிம்மன்,	உத்தமிைய	ஒ வார	காலத்திேல	அ ைமயாக்கிக்
ெகாண்டான்.	“மணி	ஏழாகி	விட்டேத,	உத்தமி!	ேநரம்ேபானேத	ெதரியவில்ைல.
றப்ப ேவாமா	வீட் க் ”	என் 	நரசிம்மன்	ேகட்க	ேவண் யதாயிற் ,	ஒ
வாரத்திற் ள்,	அவ்வள 	 ரணமான	ெவற்றிைய,	அந்த	அவ்வள 	சீக்கிரத்தில்
நரசிம்மன்	ெபற்றான்.	காதல்,	காதல்	என் 	ஏ களிேல	ப த் ப்	ப த் ப்	பல்ேவ
க த் க்கைள	மனதிேல	திணித் க்	ெகாண் ந்த	உத்தமிக் ,	நரசிம்மன்
ேம ம்	பல	காதற்கைதகள்	 றி,	அவள்	உள்ளத்ைதக்	ெகாள்ைள	ெகாண்டான்.

ஓர்	இர 	பார்வதிக் 	ஏக்கம்	அதிகமாக	இ ந்த .	உத்தமிக்ேகா	 க்கம்
வரவில்ைல.	காதல்	விஷயமாக	ஏேத ம்	ேபசலாம்	என் 	உத்தமி	ஆவல்
ெகாண்டாள்.	 மார்	உண்ைமயிேல	ெகாள்ைளக்காரன்,	அல்ல 	அவைனப்
பார்த்திபன்	ெதாைலத் 	விட்டானா,	என்ப 	பற்றிப்	ேபசினால்,	மனத்திேல
இ க் ம்	பாரம்	ெகாஞ்சம்	 ைற ம்,	என்ற	எண்ணம்	பார்வதிக் .	இ வ ம்,
“இன் 	காற்ேற	காேணாம்!	 க்கேம	வரவில்ைல!	ப க்ைகயிேல	 ச்சிகள்
உல கின்றன!”	என் 	 வ ம்,	ப க்ைகயிேல	 ர வ மாக	இ ந்தனர்.	காற்
என்னேவா	வழக்கம்ேபால்தான்	வீசிக்	ெகாண் ந்த .	கவைல	எ ம்	 ளவி	இ
கன்னியைர ம்	ெகாட் க்	ெகாண் ந்த .

“ஒ 	கைத	ெசால்ேலண் ”	என் 	உத்தமி	பார்வதிையக்	ெகஞ்சினாள்.
ெப ச் டன்,	“எந்தக்	கைதைய	நான்	உனக் ச்	ெசால்வ ?	பார்த்திபன்	ேபாட்ட
பகல்	ேவடக்	கைதையச்	ெசால்லட் மா?	ப கிழமாகி ம்	என்ைனக்	கண்ட ம்
பல்லிளித்த	ஆலால ந்தரரின்	கைதையக்	 றட் மா?	அேதவாத	வீரன்	 மார்
காணாமற்	ேபானைதக்	 றட் மா?”	என் 	பார்வதி	ேகட்டாள்.	“இப்ேபா
இ க் ம்	தைலவலிேய	ேபா ம்;	நீ	உன்	பைழய	கைதகைளச்	ெசால்லி	அைத



அதிகமாக்காேத.	என்னேவா	 த்தகங்கைளப்	 ரட் க்	ெகாண் க்கிறாேய,	ஒ
கைத	ெசால்	என் 	ேகட்டால்,	அந்த	வாயா கள்	வம்பர்கள்	விஷயந்தானா
கிைடத்த 	உனக் ?”	என் 	உத்தமி	சலித் க்	ெகாண் 	 றினாள்.

ேவ 	கைத	என்ன 	எனக் த்	ெதரி ம்?	ரஷியப்	 ரட்சி	நடந்தைதப்	பற்றி
ெசால்லட் மா?”

“ேவண்டாம்.”

“ெலனின்	கைத?”

“ப த்தி க்கிேறன்.	நீ	ஒன் ம்	அளக்க	ேவண்டாம்.”

“ெநப்ேபாலியன்	கைத?”

“நீ	கைதேய	ெசால்ல	ேவண்டாண் 	தாேய!	ப த் த்	 ங் .”

“வந்தால்தாேன	 ங்க.”

ெகாஞ்ச	ேநரம்	இ வ ம்	 ங்க	 யன்றனர்.	“பார்வதி,	பார்வதி”	என் 	உத்தமி
ப்பிட்டாள்.	பார்வதி	 ங்கி	விட்டாளா	என் 	ெதரிந் க்	ெகாள்ள.	தான்	 ங்கி

விட்டதாகக்	காண்பிக்க	ேவண் ய	பார்வதி,	உத்தமிக் ப்	பதில்	 றாம÷ேல
இ ந்தாள்.	சில	நிமிடம்	ெசன்ற ம்,	உத்தமி	உறங்கி	விட்டாளா	என் 	ெதரிந்
ெகாள்ள,	“உத்தமி!	உத்தமி!”	என் 	 ப்பிட்டாள்.	“ஏண் 	பார்வதி!

ங்கவில்ைலயா,	நீ ம்	பாசாங்கா	ெசய்தாய்?	தி ட் க்கள்ளி!”	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட,	பார்வதிையக்	 க்கினாள்,	இ வ ம்	சிரித்தனர்;	எ ந் 	உட்கார்ந்
ெகாண்டனர்.	ஜன்னல்	கத கைள	விரிய	விரியத்	திறந்தனர்.	 க்கம்	 ளி ம்
இரக்கங்காட்டவில்ைல-	அந்த	இளம்	ெபண்களிடம்.

“பார்வதி!	நான்	ஒ 	கைத	ெசால்லட் மா?”	என் 	உத்தமி	ேகட்டாள்.	“ெசால் ,
ேகட்ேபாம்”	என் 	பார்வதி	சம்மதித்தாள்.	உத்தமி	கைத	ெசால்லத்	ெதாடங்கினாள்.

“பார்வதி!	இ 	நிஜமாக	நடந்த .	ெவ ங்கைதயல்ல	ெசக்ேகாஸ்ேலாேவகியா
நாட் ேல	ேலாகநாதன்	என்ெறா 	வாலிபன்...”

‘உத்தமி,	ஆரம்பேம	அபத்தந்தானா?	ஏண் !	ெசக்ேகாஸ்ேலாேவகியா	நாட் ேல
ேலாகநாதன்	என்ற	ெபயர்	உண்டா?	கைதயா	இ ?”



“ேலாகநாதன்	என் 	நான்	ெசால் கிேறன்.	அவன்	ெபயர்	அந்த	நாட் க் 	ஏற்றப
காஸ்	என்ேறா	காமாஸ்	என்ேறா	இ க் ம்.	கைத	ெசான்னால்	 க்ேக	ேகள்வி

ேகட்கக்	 டா ,	ெதரி மா?”

“சரி,	ெசால்ல யம்மா,	ெசால் .”
“ேகள்,	அந்த	ேலாகநாதன்	என்பவன்,	வனிதாமணி	என்ற	ஒ 	ெபண்ைணக்
காதலித்தான்.	இ வ ம்	சரியான	ேஜா .	அவர்கள்	சந்திக்காத	நாட்களில்ைல.
சரசமாடாத	மாைலகளில்ைல.	ஒ வைர	ஒ வர்	உயிர்ேபால	ேநசித்தார்கள்.
காந்த ம்	இ ம் ம்	ேபால	இ வ ம்	இ ப்ப 	ஊரா க் த்	ெதரி ம்.	சரி,
அவ க் 	ஏற்றவள்தான்.	நல்ல	ெபா த்தமான	கல்யாணம்	என் 	பந் க்கள்
ேபசிக்	ெகாண்டனர்.	மாடப்	 றாக்கள்	ேபால	ேலாகநாத ம்,	வனிதா ம்
வயேலாரத்தில்	வாய்க்கால்	அ கிேல ம்,	 ளத்தங்கைரயி ம்	ெகாய்யாத்
ேதாப்பி ம்,	சந்தித் ப்	ேப வ ம்,	சிரித் 	விைளயா வ மாக	இ ந்தனர்.
இவ்வள 	இன்பமாக	இ ந்த	அந்தக்	காதலர்க க் 	தி ெரன	ஓர்	இ 	ஏற்பட்ட .
ேலாகநாதனின்	தகப்பனார்	ஒ 	ெபரிய	ைபத்தியம்.	கர்நாடகம்,	தன்	மக க் ப்
பி த்தவர்கைளக்	கல்யாணம்	ெசய் 	ைவப்ேபாம்	என்ற	 த்தியில்லாமல்,	“மகேன!
இேதா	பார்,	வனிதா	நல்ல	அழகி,	 ணவதி,	உன்னிடம்	அன் ள்ளவள்,

ம்பத் க் 	ஏற்றவள்.	அடக்கமான	ெபண்,	மா ேபால்	உைழப்பாள்.
ழந்ைதேபால்	ெகாஞ் வாள்,	உனக் ப்	பிரியமாக	நடப்பாள்.	எல்லாக்	 ண ம்

அவளிடம்	ெபா ந்தி	இ க்கிற .	ஆனால்,	அவைள	நீ	கல்யாணம்	ெசய்
ெகாள்ளக்	 டா .	மகாபாவம்,	ேதாஷம்,	அவள்	உனக் 	 ைறயில்ைல”	என்
றிவிட்டான்.	கிழவன்	தன்	தைலயிேல	கல்ைலப்	ேபா வைதக்	கண்ட	ேலாகன்

எவ்வளேவா	ெகஞ்சிக்	 த்தா னான்	அ தான்.	 ம்பிட்டான்.	அந்தக்	கிழவன்
எதற் ம்	மசியவில்ைல.	வனிதாைவக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளக்	 டா
என் 	பி வாதம்	பி த்தான்.	பாவம்!	ேலாகன்	என்ன	ெசய்வான்?	இந்த	உலகத்திேல
நாம்	ஏன்	பிறந்ேதாம்?	அதி ம்	இப்ப ப்பட்ட	 ரட் 	ஆசாமிக் ப்	பிறந்ேதாேம,
என்ன	ெசய்வ ?	அந்த	வனிதாவிடத்திேல	நாம்	ஏன்	இவ்வள 	ஆைச
ைவத்ேதாம்?	அவேளா 	இவ்வள 	ேநசமாக	இ ந் 	விட் ,	இப்ேபா 	அவைளக்
கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	 யா 	என் 	 றினால்	அவள்	என்ைன
என்னெவன் 	நிைனப்பாள்?	எப்ப 	அவ க் த்	 ேராகம்	ெசய்வ ?	ெபண்பாவம்
ஆகாேத?	அவைளப்	பார்த்தால்	இப்ப 	இ க்கிற 	இந்தக்	கிழவேனா
வனிதாைவக்	கலியாணம்	ெசய் க்	ெகாண்டால்	நான்	 க் ப்	ேபாட் க்
ெகாண் 	ெசத் 	வி ேவன்	என் 	மிரட் கிறான்;	பி வாதக்காரன்,	ெசான்னப
ெசய் வி வான்.	இந்தச்	சங்கடத் க் 	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	என் 	எண்ணி
ேலாகன்	 க்கித்தான்.	வனிதாமணி	பார்த்தாள்.	“சீ!	நம்மால்	அவ க் க்	ெகட்ட
ெபய ம்,	தகப்பனாரின்	விேராத ம்	ஏற்ப வதா?”	என் 	நிைனத் ,	ேலாகைனச்



சந்தித் ,	“கண்ணா!	எனக் 	நீேர	உயிர்,	தங்க க் 	நான்தான்	உயிர்,
நம்மி வைர ம்	பிரிக்க	ேவண் ெமன் 	உம்	தகப்பனார்	தைலகீழாக	நிற்கிறார்.
என்னால்	உமக் 	இந்தச்	சங்கடம்	ஏற்பட்ட .	என்ைன	மறந் 	வி ங்கள்	ேவேறார்
ெபண்ைணக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண் 	 கமாக	இ ங்கள்.	நீங்கள்	 கமாக
இ ப்பைதப்	பார்ப்பேத	எனக் ப்	ேபா ம்.	அ ேவ,	எனக் ச்	சந்ேதாஷம்”	என்
றி	அ தாள்.	அவைளக்	கட் ப்	பி த் க்	ெகாண் 	ேலாகன்,	“என்ன	வார்த்ைத
கிறாய்	வனிதா!	உன்ைனத்	தத்தளிக்கவிட் 	நான்	ேவேறார்	ெபண்ைண	மணம்

ெசய் 	ெகாள்வதா?	 யேவ	 யா .	ெகாஞ்சகாலம்	ெபா த் க்
ெகாண் ப்ேபாம்.	கிழவனின்	மனம்	இரங்காமலா	ேபா ம்.	பார்க்கலாம்”	என்
சமாதானம்	 றினான்.	கிழவனின்	மனம்	மாறவில்ைல;	ேலாக ம்	இணங்கித்
தீரேவண் யதாயிற் ;	மணப்பந்தலிேல	ேலாகன்	அ தான்.	அேத	ேநரத்தில்
மல்லிைகச்	ெச க் 	நீர்	வார்த் க்	ெகாண்ேட	வனிதா	அ தாள்.	வனிதா	வாழ
ேவண் 	இடத்திேல,	கனகா	 ந்தாள்.

தகப்பானாரின்	பி வாதத்ைத	மாற்ற	 யாத	ேலாகன்	மணம்	ெசய் 	ெகாண்ட
கனகா,	நல்ல	ெபண்தான்	என்றா ம்	அவ க் 	அவளிடம்	ெகாஞ்ச ம்	பிரியம்
இல்ைல.	அவ க் ம்	அைதப்பற்றிய	கவைல	இல்ைல.	 ம்பத்ைத	நடத்தி
வ வதிேல,	அக்கைற	காட் 	வந்தாள்;	ேலாக க் 	ேவண் ய	உபசாரங்கைளக்
ைறவறச்	ெசய் வந்தாள்.	இவ்வள ம்	அவ ைடய	காதைலப்	ெபற

ேவண் ெமன்ற	ேநாக்கத் டனல்ல.	அவைனப்	ெபற் விட்ட	பிற 	அவ ைடய
அன் 	எதற் 	என்ற	விசித்திரமான	வாதம்	 ரிந்தாள்	கனகா.	வனிதாமணி,	தன
காதைல	மறக்க	ம த் விட்டாள்.	அவ ைடய	 ப்பான	பார்ைவக் ம்,

ப் ள்ள	 பாவத் க் ம்	பலியான	எத்தைனேயா	ஆடவர்,	ேலாகன்	ேவ
ெபண்ைணக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண்டதால்,	தங்க க் 	வனிதா
கிைடப்பாளா	என் 	எண்ணி	அவள்	எதிேர	நின் 	இளிப்பர்.	ஆனால்	வனிதா,
மணெமன்றால்	தான்	ஏற்கனேவ,	மணமாகிவிட்டேத.	மணெமன்றால்	ேமள
தாளத்ேதா 	மாைல	மாற்றிக்	ெகாள்வ தனா?	மனம்	ஒன் பட்ட	பிற ,
மணெமன்ற	சடங் 	ேவ 	ேவண் மா?”	என் 	 வாள்	அவ ைடய
பி வாதத்ைதக்	கண் 	பல ம்	ஆச்சரியமைடந்தனர்	வனிதாவின்	ேபாக் ,
ேலாக க் 	வ த்தத்ைத	அதிகப்ப த்திற் .	அவன்	என்ன	ெசய்வெதன்
ெதரியா 	திைகத் க்	ெகாண் க்கைகயிேல	கனகா	க ற்றாள்.	ஒ ெபண்
ழந்ைத	பிறந்த .	ஆனால்	கனகா	இறந் 	விட்டாள்.	அந்நாட் 	வழக்கம்ேபால்

கணவன்	 க்கம்	காக் ம்	சடங் 	நைடெபற்ற .	சில	வாரங்கள்	,	உற்றார்	உறவினர்,
ேலாக க் 	ஆ தல்	 றினர்.	 க்கம்	ெகாண்டா ம்	சடங்கின்	கைடசி	நாளன்
அந்த	நாட் ப்	பழக்கத்தின்ப 	எல்ேலா ம்	 த் 	விட் 	உ ண்டனர்.	இந்தச்
சள்ைள	எப்ேபா 	 ம்	என் 	காத் க்	ெகாண் ந்த	ேலாகன்,	 ெவறி
ெகாண்ட	பந் க்கள்,	வீட் ேல	அ த் க்	 ங்கிய	பிற ,	ேநேர	வனிதாவின்



வீட் க் ச்	ெசன்றான்,	அவைனக்	கண்ட ம்	வனிதா,	ேகாெவன	அ தாள்.
“கண்ணா!	உமக் 	இப்ப ப்பட்ட	கஷ்டம்	வரலாமா?	கலியாணமாகி	ஒன்றைர
வ ஷம்	ஆகவில்ைலேய;	இதற் ள்	இந்த	விபத்தா?	உம 	மனம்	என்ன	பா ப ம்?
அந்தச்	சி 	 ழந்ைதயின்	நிைலைமைய	எண்ணினாேல,	மனதிேல	ெந ப்
வி கிற ”	என் 	வனிதா	 றிக்ேகட்ட	பிறேக,	ேலாக க் 	தன்	வாழ்க்ைகயிேல
உண்ைமயிேலேய	ெபரிய	விபத் 	ேநரிட்ட 	என்ற	கவனம்	வந்த .	வனிதாவின்
கண்ணீ க் த்	 ைண	ேவண் ம்	என்பதற்காக,	ேலாக ம்	சற் 	அ தான்;
வனிதாைவத்	ேதற்றினான்.

“கனகா	நல்லெபண்,	பாவம்!	என்	சாபந்தான்	அவைளச்	சாக த் விட்ட .”

“உன்	சாபமா?	நீ	ஒ வ க் 	மறந் ம்,	தீங் 	நிைனக்க	மாட்டாேய,ேதேன!”

“தீங் 	நிைனக்கவில்ைல;	நான்	இ க்க	ேவண் ய	இடத்திேல,	அவள்	உலவின
எனக் 	ேவதைனயாக	இ ந்த .

ேகாபத்தால்	காதகி,	கள்ளி	என் 	கனகாைவ	நான்	ைவத	 ண் .	அதன்
பயனாகத்தான்,	பாவம்	அவள்	இறந் விட்டாள்.

“ைபத்தியக்காரத்தனமான	ேபச் !	வனிதா!	வீண்	வார்த்ைத	ேவண்டாம்.	நாைளக்
காைலயிேல	நான்	உன்	தகப்பனாரிடம்	வரப்ேபாகிேறன்.	ெபண்	ேகட்க!”

“இைத	என்னிடம்	ெசான்னால்	எனக் 	ெவட்கமாக	இ க்காதா,	கண்ணா!”

“வனிதா!	நாமி வ ம்	ஒ வ க்காக	மற்ெறா வர்	சி ஷ் க்கப்பட்ேடாம்.	நாம்
மணம்	ெசய் 	ெகாள்வைதத்த த்த	என்	தகப்பானா ம்	இறந் விட்டார்.	நீ	உலவ
ேவண் ய	மைனயிேல	இ ந்த	கனக ம்	கல்லைற	ெசன்றாள்.	நம 	வாழ் 	இனிப்
தியதாக	ஆரம்பமாகப்	ேபாகிற .	தரிசாகக்	கிடந்த	நிலத்திேல	இனிப்	பச்ைசப்
பயிர்!	வறண்ட	ஆற்றிேல	இனிக்	 ளிர்ந்த	நீேராட்டம்!”

“சரி,	சரி!	கனகா க் 	 ேராகம்	ெசய்த	நான்	இனி	அவள்	 ழந்ைதைய,	என்
ழந்ைதேபால்	கவனித் க்	ெகாண்டால்தான்	கனகாவின்	ஆவி	தி ப்தி

அைட ம்.	அதற்காகவாவ ,	நான்	உம்ைமக்	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்.”

பிரிந்தவர்	 னால்	ேபச ம்	ேவண் மா!	ேபச் 	ெகாஞ்ச	ேநரம்!	பிற 	பைழய
விைளயாட் கள்.	வனிதா	வாழ் 	 லங்கி	விட்ட .	ேலாக க் ம்	அப்ப ேய!



ம தினம்	வனிதாவின்	தகப்பனாரிடம்	ேலாக ம்,	சில	ெபரியவர்க ம்	ெபண்
ேகட்கச்	ெசன்றனர்.	ஊர்	 வ ம்	ெதரி ம்	வனிதாைவத்தான்	ேலாகன்
கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளப்	ேபாகிறான்	என் .	இ ந்தா ம்	சம்பிரதாயப்ப
ெபண்	ேகட்கச்	ெசன்றனர்.	ேலாக க் ப்	ெபண்	தர	கசப்பா,	வனிதாவின்
தந்ைதக் !	வாலிபன்,	உைழப்பாளி.	ஏைழகளிடம்	உள்ளன் 	ெகாண்டவன்	ேலாகன்.
அவ க் ப்	ெபண்தர	ம க்க	 மா?	மனம்	வ மா?	ஆனால்	அந்த	

க்க	ஆரம்பித்த 	ேகட்ட	ேலாகனின்	மனம்	பதறிற் .

“ஏன்	மாமா!	என்	தகப்பனார்தான்	ஒ 	கர்நாடகம்	 ைறயில்ைல	என் 	 றி,	 ன்
த த் விட்டார்.	நீங்கள்	 	 ப்ப 	ஏன்?	வனிதாைவ	எனக் க்	கலியாணம்
ெசய் தர	இஷ்டம்	இல்ைலயா?”	என் 	ேலாகன்	ெசாஞ்சம்	ஆத்திரத் டன்
ேகட்டான்.

“என்	இஷ்டத்ைத	யார்	கவனிக்கப்	ேபாகிறீங்கள்?	நீங்கள்	இரண் 	ேப ம்
ேசர்ந் தான்	 	ெசய் 	விட் ர்கேள	ஒப் க் த்தாேன	என்	சம்மதத்ைதக்
ேகட்க	வந்தீர்கள்.	என்ைனக்	ேகட்கேவ	ேவண்டாம்;	அவள்	உண் ,	கலியாணம்
ெசய் 	ைவக் ம்	பாதிரி ம்	உண் .	ேபா,	ேபா,	வனிதாைவ	இ த் க்
ெகாண் ேபா,	நான்	த த்தால்	நிற்கவா	ேபாகிற 	கலியாணம்	என் 	கிழவன்
றினான்.

“மாமா!	ேவ க்ைக	ேபச் 	இ க்கட் ம்.	என்னிடம்	என்ன	 ைற	காண	 ம்?
நான்	வனிதா க் 	ஏற்றவனல்லவா?”	என் 	ேலாகன்	ேகட்டான்.

“தம்பி!	உக்ெகன்னடா	 ைற	 ற	 ம்.	தங்கமான	 ணம்.	தயாள	சிந்தைன,
எல்லாம்சரி.	ஆனால்	இந்தக்	கிழவனின்	வாைய	மட் ம்	கிளறாேத.	ஏேத ம்
ெசால்லிவிடப்	ேபாகிேறன்	என் 	கிழவன்,	ம ப ம்	பைழயப 	இ ப் டன்
ேபசினான்	

“இேதா	பார்!	மாமா!	உமக் 	இஷ்டமில்லாவிட்டால்,	எனக் 	வனிதா	ேவண்டாம்”
என் 	ேகாபத்ேதா 	ேலாகன்	 றினான்.	கிழவ க் க்	ேகாபம்	பிறந் 	விட்ட .
“உங்கள்	இரண் 	ேப ைடய	நன்ைமைய ம்	உத்ேதசித்ேத	ெசால்கிேறன்.
வனிதாைவக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண்டாம்.”	என்றான்	கிழவன்.

“ஏன்?”	என் 	இ ழக்கம்ேபால்	ேலாகன்	 றினான்.	

“இ வ ம்	ஒேரவிதமான	 பாவக்காரர்.	ேசர்ந் 	வாழ	 யா .



சக்கி க்கியாகிவி ம்.	வாழ்க்ைகயிேல	சண்ைட ம்	சச்சர மாக	இ க் ம்.	நான்
ெசால்ல	ேவண் ெமன் 	நிைனத்தைதச்	ெசால்லி	விட்ேடன்.	இனிேமல்	உன்
இஷ்டம்,	அவள்	இஷ்டம்;	எனக்ெகா 	நஷ்ட ம்	இல்ைல.	கஷ்டம்
உங்க க் த்தான்”	என் 	கிழவன்	 றினான்.	ேலாகன்	சிரித்த	சிரிப் ,
சமயற்கட் லி ந்த	வனிதாவின்	ெசவிக் ச்	சங்கீதமாக	இ ந்த .

“என்னேமா	என் 	பயந்ேதன்;	எங்கள்	இ வரின்	 பாவ ம்	ஒேரவிதமாக
இ க்கிற 	என்ப தானா,	உங்கள்	 ற்றச்சாட் !	ேவ க்ைகதான்	மாமா”	என்
றிவிட் 	மணம்	நிச்சயமாகிவிட்ட 	என் 	தீர்மானித் ,	ேலாகன்	வீ

ெசன்றான்.	தி மணத்	ேததி ம்	 றிப்பிடப்பட்ட .	இைடேய	வனிதா	ேலாகன்
மைனக் ச்	ெசன்ேற	வசிக்கலானாள்;	வழக்கந்தான்!	வனிதாமணி,	வீட் ற் ள்
ைழந்த ம்,	அந்த	வீட் ற் ள்	ஒளி	வீசலாயிற் .	ஒ ங் ம்,	அழ ம்,

ஆனந்த ம்	அந்த	வீட் ேல	ஏற்பட்டன.	அக்கைற டன்	வனிதா	 ழந்ைதையக்
கவனித்தாள்,	ேவைலக்காரரிடம்	அன் டன்	நடந் 	ெகாண்டாள்.	அந்த	வீட் க்ேக
திய	கைள	பிறந்த .	இன்பக்	கன 	இன்றல்லேவா	உண்ைமயான 	என்
ேலாகன்	 ரித்தான்.	வனிதா	 	வந்த 	அவ க் 	 கல	 ண்டாக்கிற் .
வனிதா!	வனிதா!	என் 	ஓயாமல்	 றினான்.	அவள்	ேவைல	ெசய் ம்ேபா 	 டேவ
ேவைல	ெசய்வான்!	அவள்	 ழந்ைதத்	தாலாõட் னால்,	அவ ம்	 டச்	ேசர்ந்
ஆட் னான்.	அன் 	மாைலேவைல	 ந் 	வனிதா	 டத்திேல	வந்
உட்கார்ந்தாள்.	“கண்ேண!”	ெகாஞ்சினான்	மாந்ேதாப்பிேல ம்,	ம வ ேக ம்,
மாெனனக்	 தித்ேதா 	வந் ,	ேலாகனின்	க த்ைத	இ க் வ 	ேபாலத்
தவ விக்	ெகாண் ,	மரக்கிைளகளிேல	உள்ள	பட்சிகள்	பயந்ேதா ம்ப ,
த்தமிட்ட	வனிதா,	அன் 	ேலாகைன	 த்தமிட	ம த் 	விட்டாள்.	அவன்

எவ்வளேவா	ெகஞ்சினான்.	அவள்	ெகாஞ்ச ம்	சம்மதிக்கவில்ைல.	“ யேவ
யா .	அவள்	ேகாபித் 	என்ைனச்	சபிப்பாள்”	என் 	 றினாள்.

“எவள்	ேகாபித் க்	ெகாள்வாள்?”	என் 	ேலாகன்	ேகட்டான்.	“கனகா”	என்
பதி ைரத்தாள்	வனிதா.	“கனகா	இறந் விட்டாள்.	ஆனால்,	நம 	கலியாணம்

ந்த	பிற தான்	அவ ைடய	ஆவி	இந்த	வீட்ைட	விட் ப்	ேபா ம்.	கலியாணம்
ஆ ம்வைர	இங்ேகேயதான்	ஆவி	அைலந் க்	ெகாண் க் ம்.	ஆதனால்
இப்ெபா 	‘ த்தம்’	ெகா த்தால்	ேதாஷம்”	என் 	வாதா னாள்	வனிதா.
ேலாக க்ேகா,	பிரமாதமான	ேகாபம்	வந்த .	“ஒ 	 த்தம்	த வாயா,	மாட்டாயா?
என்	மீ 	ஆைச	இ க்கிறதா,	இல்ைலயா?	ஒேர	ஒ 	 த்தம்	தர	இத்தைன
பி வா?”	என் 	ேகட்டான்.	அந்தப்	ைபத்தியக்காரி	 யேவ	 யா 	என்
றிவிட்டாள்.	“சரி!	என்	மன க் 	நீ	ேவதைனைய	உண்டாக்கினாயல்லவா?	உன்

மனத்ைத	நான்	 ண்ணாக் கிேறன்	பார்”	என் 	 றி	விட் 	ேலாகன்	ெவளிேய
ெசன்றான்.	வீ 	தி ம் ம்ேபா ,	 த் விட் 	ெவறி டன்	வந்தான்.	வனிதா



சிரித்தாள்.	இப்ப ம்	ஒ வன்	உண்டா	என் .	ஒவ்ேவார்	நா ம்	ேலாகன்
இ ேபாலேவ	ெசய்ய	ஆரம்பித்தான்.	வனிதா க் 	ேவதைன	உண்டாயிற் .	“ஒ
த்தம்	ெகா ,	பிற 	நான்	பைழயப 	இ ப்ேபன்”	என்றான்	அவன்.	“அ தாேன
யா ”	என்றாள்	அவள்.

ஒ நாள்	ேலாகன்,	யாேரா	சி க்கிகைள ம்	வீட் ற்ேக	அைழத் 	வந்
அவர்கேளா 	ேசர்ந் 	 த் க்	 த்தா னான்.	வனிதாவால்	ேகாபத்ைத	அடக்க

யவில்ைல.	“நான்	எவ்வளேவா	அடக்கமாக,	தக்க	காரணம்	ெசால்லி ம்	ஒ
த்தம்	தர	 யா 	என்பதற்காக	இவன்	இவ்வள 	ஆட்டம்	ஆ கிறான்.

இவேனா 	நாம்	வாழ	 யா .	நம்	அப்பா	ெசான்ன 	சரியாக	 ந்த .	இனி
இந்த	வீட் ேல	நமக் 	ேவைல	இல்ைல.	அப்பாவிடம்	ேபானால்	காரி	உமிழ்வார்.
எக்ேகேட ம்	ெக ேவாம்.”	என் 	எண்ணி	அ ெகாண்ேட	அவள்,	அத்ைத	வீ
ேபாய்விட்டாள்,	ேலாக க் த்	ெதரியாமல்அன்றிர 	வழக்கப 	ேலாகன்	 க்க
ம ப ம்	ெவளிேய	ெசன்றான்	.	வி யற்கதைவ	வீ 	வந்தான்.	வீட் ேல	வனிதா
இல்ைல.	“வனிதா!	வனிதா!”	என் 	 வினான்.	அங் மிங் ம்	ேத னான்
யார்யைரேயா	ேகட்டான்	 லம்பினான்.	“என்ைனப்	ேபால்	ஒ 	 ட்டாள்	உண்டா?
ஆக்கப்	ெபா த்தவன்	ஆறப்	ெபா க்கக்	 டாதா?	அவ க் 	என்	ேமல்	உயிர்.
எனக் ம்	அப்ப த்தாேன	ஒேர	ஒ 	 த்தத்திற்காக	இத்தைன	அமளியா?	என்
கண்மணி	எங்ேக	ேபானாேளா?	அவள்	எனக் 	 த்தேம	தர	ேவண்டாேம,	அவள்
வந்தால்	ேபா ம்”	என் 	 றினான்,	ஓ னான்	அவைளத்	ேத .	அேத	சமயம்
வனிதா	“என்ைனப்	ேபாலப்	ைபத்தியக்காரி	உண்டா?	நான்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாள்ளப்	ேபா ம்	அவ க் 	ஒ 	 த்தம்	ெகா த்தால்தான்	என்ன?	வீண்
பி வாதம்	ெசய்ேதன்.	அதனால்தாேன	அவர்,	இப்ப யானார்.	சீ!	கனகாவாவ ,
ஆவியாவ ?	அ ெவல்லாம்	கட் க்கைத!	இதற்காகக்	காதல்	வாழ்
ெக வதா?”	என் 	தீர்மானித் 	ேலாகனின்	வீ 	ேநாக்கி	வந்
ெகாண் ந்தாள்.	இ வ ம்	ஒேர	சாைலயிேல	சந்தித்தனர்.	அவைனக்	கண்ட ம்
ேலாகன்,	“வனிதா!”	என் 	 வினான்.	அவள்	பாய்ந்ேதா 	வந்த	த விக்
ெகாண்டாள்;	ஒன் ,	இரண் 	 ன் 	என்	கணக்கின்றி	 த்தமிட்டப 	இ ந்தாள்.
இ வரின்	இதழ்க ம்	சந்தித்தேபா 	இ வரின்	கண்ணீ ம்	கலந்தன.

“கண்ேண	!	கலியாணம்	 ம்	வைரயில்	நீ	எனக் 	 த்தேம	தரேவண்டாம்	நீ
வீ 	வந்தால்	ேபா ம்”	என்றான்	ேலாகன்.

“ த்தம்	நித்தநித்தம்	த ேவன்	கண்ணா!	நான்	ஒ 	 ட்டாள்.	இவ்வள
ைவ ள்ள	இதைழ,	இத்தைன	நாள்	 ம்மா	விட் 	ைவத்ேதேன”	என்றாள்	அவள்.

சில	தினத்திற் ப்	பிற 	கல்யாணம்	நடந்த .	இ வ ம்	 கமாக	வாழ்ந்தார்கள்.
இவ்வள தான்	கைத”	என் 	 றி	 த்தாள்	உத்தமி.



“சரியான	ைபத்தியங்கள்	இரண் ம்ட.	இ 	ஒ 	கைதயாம்	கைத”	என் 	பார்வதி
றினாள்.

“ேபா !	இைத	அவர்	ெசான்னேபா 	எவ்வள 	நன்றாக	இ ந்த 	ெதரி மா?”
என் 	அவசரத்திேல	இரகசியத்ைத	ெவளியிட் 	விட்டாள்,	உத்தமி.

“அ 	யார ,	அவர்!	ஓேகா!	உத்தமி...!	வி ந் 	விட்டாயா	வைலயிேல!	யார
அவர்?”	என் 	பார்வதி	ேகட்டாள்.	“ஒ வ மில்ைல	-	 றமாட்ேடன்	-	நீ	ேகலி
ெசய்வாய்”	என்ற	வழக்கமாக	ேபச் க க் ப்	பிற 	உத்தமி	தனக் ம்
நரசிம்ம க் ம்	காதல்	உண்டாகியி ப்பைதக்	 றிவிட் .	“அவர்	ஒ 	பிராமணர்”
என் ைரத்தாள்.

பார்வதி,	தன்	ேதாழியின்	 ைகத்	தட் க்	ெகா த் ,	“ஏண் 	உத்தமி,
ட் ப்பட்டா ம்	ேமாதிரக்	ைகயால்	 ட் ப்ப 	என்ற	பழெமாழிப்ப 	பிரம்ம
லத்தவைரேய	வைல	ேபாட் ப்	பி த் 	விட்டாய்!	ெகட் க்காரிதான்.	 ைனேபால

இ க்கிறாய்.	காரியேமா	பிரமாதமானதாக	இ க்கிறேத!”	என் 	 றிக்	ேகலி
ெசய்தாள்.	உத்தமி	உண்ைமயிேலேய,	பார்வதி	தன்ைனப்	பாராட் கிறாள்	என்
எண்ணிக்	ெகாண்டாள்.	ஒ 	வினா யிேல	அந்த	எண்ணத்ைதப்	பார்வதி
ஒழித் விட்டாள்.

“உத்தமி!	எப்ப ய ,	அவனிடம்	நீ	சிக்கிக்	ெகாண்டாய்?	 லப்	ெப ைமையக்	 றி
உன்ைன	ஏய்த் விட்டானா?	நான்	பார்ப்பனன்,	ஆகேவ	வக்கீல்	ேவைலயிேல,	வண்
வண் யாகப்	பணம்	 வி ம்	என் 	 றி	உன்	மனத்ைத	மயக்கி	விட்டானா?	எைதக்
கண் 	நீ	இச்ைச	ெகாண்டாய்?	இன்ெசால்ைலக்	ேகட்டா?	என் 	பார்வதி
ேகட்கேவ,	உத்தமி,	“ஏன்	நானாகத்தான்	அரிடம்	அன் 	ெகாண்ேடன்.	காத க்
ஏத 	சாதி?”	என் 	ேகட்டாள்.	“உண்ைமதான்;	காத க் 	சாதி	கிைடயா தான்.
ஆனால்,	மற்ெறா 	விஷயம்	ெதரி ேமா	உனக் ?	காத க் க்	கண் ம்
கிைடயா ,	கண்ணி ந்தால்,	நீ	அந்தக்	கனபா க்	 ட்டத்திேல	நம்பிக்ைக
ைவத்தி ப்பாேயா!	ஆனால்	பாவம்,	ேதனிேல	வி ந்த	ஈ	ேபாலானாய்!	அவ ைடய
பா ெமாழி	உன்ைன	மயக்கிவிட்ட ”	என் 	பார்வதி	 றினாள்.	அவள்	ேபச் ,
ெவ ம்	ேகலியாக	உத்தமிக் த்	ேதான்றவில்ைல.	பரிதாப ம்	அவள்	 ரலிேல
ேதாய்ந்தி ப்ப 	கண் ,	உத்தமி	ஓரள 	திகில்	ெகாண்டாள்.	மாதர்	 தந்திரம்	-
மனெமாத்த	காதல்	-	கலப் 	மணம்	-	என்பன	பற்றி,	அ க்க 	ேப ம்	பார்வதி,
காதைல ம்	கலப் 	மண	ேநாக்கத்ைத ம்	ஏன்	கண் க்கிறாள்?	நரசிம்மனிடம்
என்ன	 ற்றம்	காண	 ம்?	என் 	எண்ணினாள்.



உத்தமியின்	உள்ளத்ைதத்	ெதரிந் 	ெகாண்டவள்	ேபாலப்	பார்வதி	ேபசலானாள்.
“உத்தமி!	என்	க த் ம்	 பாவ ம்	உனக்கத்	ெதரி ம்.	நான்,	சாதி	ஒழிந்த,	சமரசம்
நிலவ	ேவண் ம்.	காதல்	மண ம்	கலப் 	மண ம்	ஓங்க	ேவண் ம்	என் ம்
ெகாள்ைக ைடயவள்.	ெபண்களின்	 தந்திரத்தில்	ெப 	நம்பிக்ைக	ைவப்பவள்.
காதைல	ம ப்பவளல்ல!	கலியாணம்	என்ப ,	கட் ப்பாட் ன்	விைளவாக	இ த்தல்
டா 	என் 	 பவள்	ஆனால்	நீ	அந்த	நரசிம்மைனக்	காதலிப்பைத	நான்

சரியான	காரியெமன் 	 றமாட்ேடன்.	என்	ெமாழிையக்	ேகட் 	நடக் ம்	நிைலயில்
நீ	இ ப்பாயானால்	நிச்சயமாக,	நீ	அந்த	நரசிம்மைனக்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாள்ளக் டாெதன் 	கட்டைளயி ேவன்.”	என் 	ெசான்னாள்.

தி க்கிட்ட	உத்தமி,	“பார்வதி!	உனக் 	நரமசிம்மைனத்	ெதரியாேத!	நீ	அவைரக்
கண்ட மில்ைலேய.	அவரிடம்	உனக் த்	 ேவஷம்	வளரக்	காரணம்	என்ன?”	என்
ேகட்டாள்.	“நான்	நரசிம்மைனக்	கண்டதில்ைல.	அவன்	ெசார்ண,	காந்த	 பனாக
இ க்கலாம்.	அவ ைடய	 ணம்	 டத்	தங்கமாக	இ க்கக் ம்.	அைவ	பற்றி
எனக் 	அக்கைற	இல்ைல.	அவ டன்	வாழக்	க ம்	உனக்கல்லவா	அந்தக
கவைலெயல்லாம்?	இன் 	ச தாயம்	உள்ள	நிைலயிேல,	நீ	எந்த	நரசிம்மைனக்
காதலிக்கிறாேயா,	அவ ைடய	 லத்தின்	இயல் 	உள்ள	நிைலயிேல,	நீ	கன
கா ம்	அந்தக்	கலப் 	மணம்,	கலக்க	மணமாகேவ	 ம்	என்ப 	என்	எண்ணம்.
நீேயா	என்	வாதத்ைதக்	ேகட் ச்	சிரிப்பாய்	என்ப 	திண்ணம்.	பரிேசாதைன	பல
ரிய	காதல்	ஒ 	வீண்	விைளயாட்டல்ல.	ெந ப் டன்	விைளயாடக்	 டா .	எனேவ,
தி ெரன	உனக் க்	காதல்	மயக்கம்	உண்டாகியி ந்தால்,	சற் 	ஆர	அமர,	உன்
நிைலைய ம்,	அவன்	நிைலைய ம்	ேயாசித் 	ஒப்பிட் ப்	பார்.	அவ ைடய	ந ப்ைப
மட் ம்	கவனித் 	விடாேத.	நிைனப் 	என்ன	என்பைத ம்	கண் 	ெகாண்.	வீணாக
வாழ்க்ைகயிேல,	விசாரத்ைதத்	ேத க்	ெகாள்ளாேத”	என் 	பார்வதி	ேபசக்	ேகட்ட
உத்தமி,	“ஏண் 	பார்வதி!	தாய்க்	கிழவிகைளப்	பற்றி	நாவல்களிேல
ப த்தி க்கிேறன்.	உன்	ேபச் ,	அந்தக்	கிழங்கள்	ேப வ 	ேபாலி க்கிறேத.
லமாம்,	சாதியாம்!	காதல்	எ ம்	பரி த்தத்	தீயின்	 ன் 	இந்தப்	ேபதம்

பஸ்மீகரமா ம்.	ெவ ம்	ஏட் ச்	 ைரக்காயாக	இ க்கிறாேய,	வாயில்	ஈ	 ைழவ
டத்	ெதரியாமல்	காதைலப்	பற்றிப்	ேபசிவந்த	உனக் 	நான்	ஒ 	பார்ப்பனைரக்

காதலராகப்	ெபற் 	இ ப்ப 	 க்கி	வாரிப்	ேபா வாேனன்.	அைத	நீ
கண் க்கலாேமா?	யாராவ 	ேகட்டால்,	ைக	ெகாட் ச்	சிரிப்பார்கள்.	நீ	ஏேதா
நவநாகரிக	நங்ைக	என் 	நான்	நிைனத்ேதன்.	நீ	 த்தப்	பைழய	பசலி;	கர்நாடகம்”
என் 	 றிக்	ேகலி	ெசய்தாள்.

“உத்தமி!	இைதக்ேகள்,	எனக் ப்	பார்ப்பன	 லத்தவர்	நாகரிகேமா,	நவ க
நைட ைட	பாவைனகேளா,	ெதரியாதவர்கெளன்ற	எண்ணம்	கிைடயா .	அந்தக்
லத்தவர்தான்	அைவகைளத்	திறம்படச்	ெசய்வர்.	சமரச	ஞானம்	அவர்க க்



நன்றாகத்	ெதரி ம்.	ெதரிவ 	மட் மா?	சமரசஞான	ேபாதகர்களாக ம்,	அவர்கள்
திகழ்வர்.	ஆனால்	எல்லாம்	ேபச்சளேவா 	நின் வி ம்.	அதற் க்	காரணம்,
ெகாஞ்சம்	ேயாசித்தால்	ெதரிந் வி ம்.	அவர்கள்	தங்ைகைள	உயர் லெமன்
ச தாயம்	ஒப் க்	ெகாள்வதால்	 கேபாகிகளாக	வாழ	 கிற .	உைழக்க
ேவண் ய	நிர்ப்பந்தமின்றி	வாழ	 கிற .	மற்ற	 லத்தவன்	தன்	 ன்
மண் யிட் 	நிற்க ம்,	சாமி	என் 	அைழக்க ம்,	ேமாட்சத்திற் 	வழிகாட் ங்கள்
என் 	ேவண் க்	ெகாள்ள ம்,	அதற்காகப்	பணம்	தந் 	மரியாைத	ெச த்த ம்,
நிைலைம	இ க்கக்	கண்டபின்,	அவர்கள்	அைத	இழக்க	இைசவார்களா?
கள்ள க் க்	 டத்	தனக் க்	கிைடத்த	ெபா ைள	இழந் விட	மனம்
வ வதில்ைலேய!	ெகாண்ட	கணவைனக்	திண்டாட	விட் க்	ெகால்ைலப்	 றத்தின்
வழியாகக்	கள்ளப்	 டைனச்	ேசர	வ பவைள	அந்தச்	ேசார	நாயகன்,	‘அவைனப்
பார்த் ச்	சிரித்தாயாேம?	இவ டன்	ேபசினா	யாேம?	என் 	அதிகாரம்	ெசய்
ஆர்ப்பரிப்பானாம்.	கணவ க் த்	 ேராகம்	ெசய்த	அந்தக்	காதகி
அன் டனி க் ம்	 ஷைன	ஆட் ப்	பைடக் ம்	அந்த	அடங்காப்பிடாரி	ேசார
நாயக க் 	அடங்கி	ஒ ங்கி	நடப்பாளாம்.	அ ேபால	இ க்கிற 	ச தாயம்.
எந்தக்	 லம்,	ெச க் டன்	வா கிறேதா,	அதனிடம்	பயபக்தி டன்	பா ப ம்
ட்டம்	அடங்கி	நடக்கிற .	மற்ற	யாைர	ேவண் மானா ம்	மரியாைதக்
ைறவாக ம்,	மமைத ட ம்,	நடத் ம்	ேபர்வழிகள்,	அந்தப்	பார்ப்பனக்
லத்திடம்	மட் ம்	பக்தி	வி வாசத் டன்	நடந் 	ெகாள்வைத	நீ

கண்டதில்ைலயா?	இவ்வள 	உயர்ைவ	எப்ப 	அந்தப்	பார்ப்பன	இனம்	விட் வி ம்!
அைத	ேயாசித்ேத	நான்	ெசால் கிேறன்,	நீ	அந்த	நரசிம்மனிடம்	நம்பிக்ைக
ெகாள்ளாேத	என் .	இ 	என்	க த் .	உன்	க த்ேதா,	இந்ேநரம்	பாலில்
ேமார்த் ளி	பட்ட 	ேபால்	திரிந் விட் க் ம்.	ெதளி 	இ க்கா .	கண்
ெநளி க் க்	கட் ப்பட் 	விட்டால்	பிற 	மனத்ைத	ஒ 	நிைலக் க்	ெகாண்
வ வ 	எளிதல்ல	என்ப 	எனக் த்	ெதரி ம்.	என்றா ம்	என்	சிேநகிதி
என்பதற்காக	இவ்வள ம்	 றிேனன்.	இனி	உன்	இஷ்டம்”	என் 	 றினாள்.

உத்தமி	நரசிம்ம க்காகப்	பரிந் 	ேபசிய டன்	அவனிடம்	 லச்ெச க்ேகா,	சாதி
அகம்பாவேமா,	ஒ 	 ளி ம்	கிைடயாெதன் ம்,	சமரசத்திேல	அவ க் 	மிக்க
ேவட்ைக	உண்ெடன் ம்,	அவ ைடய	காதல்	 ய்ைமயானெதன் ம்,	எ த் க்
றினாள்.	பித்தம்	தைலக்ேகறிவிட்ட 	என் 	பார்வதி	தீர்மானித்தாள்.	கி ஸ் வ

மார்க்கத்ைத	விட் விட	ேவண் ம்	ெமன் ம்,	பிற 	கலியாணம்	ெசய்
ெகாள்ளத்	தைடயில்ைல	என் ம்	நரசிம்மன்	 றினதாக	உத்தமி	 றினாள்.
பார்வதி	ஏற்பா 	 ரா ம்	நடந்ேதறி	விட்ட .	இனி	உத்தமிையத்	த க்க	 யா
என் 	தீர்மானித்தாள்.	உத்தமி,	பார்வதிக் ப்	பார்ப்பனனிடம்	அனாவசியமான
ெவ ப் 	இ ப்பதாேலேய,	அம்மாதிரி	ேபசினாள்	என் 	தீர்மானித்தாள்.
நரசிம்மேனா,	ஆரிய	சமாஜிகைள	ேநசம்	பி த் ,	 த்தி	மார்க்க	 த்திரங்கைளக்



ேகட்டறிந்தான்.	
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ேகரள	 ந்தரிக டன்	நடனக்	கைலயின்	ேநர்த்திையப்	பார்த்திபன்	கண்
ஆனந்தித் க்	ெகாண் ந்தான்.	கனக	சேபசர்	அந்தச்	 ந்தரிகளின்	 ழ ம்
கண்க க் க்	ெகண்ைடைய	ஒப்பி வதா,	அதற் ரிய	கவிைத	என்ன,	அந்தப்
லவரின்	வர்ணைனக் ம்	மற்ெறா 	 லவரின்	வர்ணைனக் ம்	உள்ள	தார
தம்மியம்	என்ன,	என்ற	ஆராய்ச்சியிேல	ஈ பட் ,	அகமகிழ்ந் 	கிடந்தார்.	‘சா
நமக் ச்	சக்ைக	ரசிக க் ’	என் 	பார்த்திபன்	 றிக்	ெகாள்ளவில்ைல.	ரசிகர்
ேகட் ம்	ஏ கைளத்	த வித் க்	ெகா த் 	விட்டான்.	அவர்	கல்வியிேல
க த்ைதகச்	ெசலவிட்டார்.	பார்த்திபனின்	அ வலிேல	ஒ 	 ள்ளி	மட் ேம	பாக்கி.
ஆனால்,	இ வரில்	ஒ வ க் ம்	அலப் த்	ேதான்றவில்ைல.	அ ப் 	அந்த
ஆடலழகிக க் த்தான்!	ரசிகரின்	கண்கள்,	ஒ றம்	தாக்க,	ஆசிரியரின்
கண்கள்	மற்ேறார்	 றம்	தாக்க,	ஆ ம்	பா ம்	ஆடலின்	ெபா ைள	விளக்கி ம்,
பாட க்ேகற்ற	“பாவம்”	ெதரிந்திடச்	ெசய் ம்,	இ 	ரசிக க் ம்	மனம்	ேகாணா
நடந் ெகாள்ள	அவர்கள்	பட்டபா 	அதிகந்தான்!!	காணக்	காண	ஆவல்
அதிகமா ேமெயாழியக்	 ைறயக்	காணாேம.	நம 	நாட் க்	கைலச்	ெசல்வம்
அபாரமான .	மாநிலத்திேல	 தலிடம்	ெபற	ேவண் ய ;	இல்லாமலா,	நாதேன
நர்த்தனக்ேகாலம்	 ண்டார்.	நாராயணேன	ேமாகினி	வ ெவ த்தார்	என் 	 றிக்
கனகசேபசர்	 ரித்தார்.	“உண்ைமதான்!	ஆமாம்!!	என் 	பார்த்திபன்
ஆேமாதித்தான்.	ேவ 	பல	ரசங்கைள	மனத்திேல	த ம்ப	விட் க்	ெகாண் .

கதகளியின்	பயனாக,	கன 	யா ம்	பலிதமாகாமல்	ேபா ேம	என்ற	கவைலயால்
வா ய	 மர பரர்,	க தம்	பல	எ தினார்,	பார்த்திப க் .	 தலிரண்
க தங்க க் ப்	பதிலாவ 	கிைடத்த ;	பிறேகா	அ மில்ைல.	தந்தி ம்
ெகா த்தார்,	ெஜயா க் 	ஜுரம்	என் .	பார்த்திப க் த்	ெதரி ம்,	ெஜயா க் க்
காய்ச்சல்	வ ெமன் 	ஒ 	‘ெசக்’	ெகா த்தால்	ேநாய்	 ணமாகிவி ம்	என்ற
நம்பிக்ைக ண் .	எனேவ	பார்த்திபன்	கைலயின்	அைணப்பிேல	இன் ம்	சில
நாட்கள்	இ ப்ப 	என் 	 ணிந் விட்டான்.	 க்கள்	இனிச்	 ம்மா	இ க்கக்
டா 	என் 	எண்ணி,	ெமள்ள	ஆலால ந்தர க் க்	ேகரள	நாட் க்	கைதையக்
றலானார்.	ஆலால ந்தரர்,	ேகரளம்	ெசன்றால்	பார்த்திபன்	அவவிடத்ைத	விட் ப்
றப்பட் 	வ வான்	என்ப 	 க்களின்	க த் .	பார்த்திபன்,	ேகரளத்திேல
கதகளி	நடனத்ைதக்	கண் 	கா 	இழந் 	வ கிறான்	என் 	 றினால்,
ஆலால ந்தரரின்	 கம்	க க் ேமெயாழிய	ேகாரிய	பலன்	கிட்டா .	எனேவ

க்கள்	அந்தச்	ெசய்திையக்	 றாமல்,	ஆலால ந்தர க் ப்	பிரியமான	ேவெறார்



ெசய்திையத்	தந்திரமாகக்	 றினார்.	காசாைச	பி த்த	அந்த	ேலாபியின்	 பாவம்
மர பர க் 	நன் 	ெதரி மல்லவா?

“என்ன	அநியாயம்,	ெதரி ேமா?	பாக் 	விைல	ஏறிக்	ெகாண்ேட	ேபாகிற .”

“பாக் 	விைல	ஏறிவிட்ட 	ஒ 	பிரமாதமான	விஷயமா?	ஓய்!	 க்கேள,	ஏேதா
ெபரிய	 கம்பம்	ஏற்பட் 	விட்டாற்ேபால	அல கிறீேர	இதற் .	எந்தச்	சாமானின்
விைலதான்	ஏறவில்ைல?”

“மிரா தாரவா க் ,	வீைச	நா 	 பாய்க் 	விற்றால்	தான்	என்ன?	நாற்ப
விற்றால்தான்	என்ன?	நம்ைமப்	ேபான்றவர்க க் ச்	ெசால் ங்ேகா,	ஒ
வாரத்திற் ள்ேள	பாக் 	விைல,	ஒன் க் 	இரண்டாகி	விட்ட .	யாேரா	ஒ 	ேசட்,
5000	 ட்ைட	பாக் 	ஸ்டாக்	ெசய் 	ைவத்தி ந்தான்.	 ட்ைட	ஒன் க் 	50
பாய்	இலாபமாம்.	5000	 ட்ைடக் 	என்ன	இலாபம்	கிைடத்த 	பா ங்கேளன்.”

இந்தப்	ேபச் 	நடந்த ம்	ஆலால ந்தரம்	கணக் ப்	ேபாட்டார்.	தைலைய
அைசத்தார்	5000	ஙீ	50	என் 	ெப க்கினார்!	2,50,000	என்பைத	எண்ணினார்.
அவரால்	தாங்க	 யவில்ைல.	இவ்வள 	ெபரிய	ெதாைகைய	எவேனா	ஒ வன்
அ த் க்	ெகாண் 	ேபாவ .	அடடா!	மார்கட் ேல	விைல	ஏறப்ேபாவ 	ெதரிந் ,
நாம்	அந்தப்	பாக் 	 ட்ைடகைள	ஸ்டாக்	ெசய்தி ந்தால்,	இலாபம்	நமக் க்
கிைடத்தி க் ேம	என் 	எண்ணிப்	ெப ச்ெசறிந்தார்.	அந்தப்	ெப ம்	பணம்
தன்	ைகயிலி ந் 	யாேரா	வழிப்பறி	ெகாள்ைளக்காரன்	அ த் க்	ெகாண்
ேபாய்விட்டதாகேவ	எண்ணி	ஆயாசமைடந்தார்.	ேபான 	ேபாகட் ம்.
இப்ேபாதாவ 	ஒ 	‘சான்ஸ்’	பார்க்க	ேவண்டாமா?	என் 	ேயாசித்தார்.
“பாக் 	விைல	இன்ன ம்	ஏ ேமா?”	என் 	ேகட்டார்.

“ஆமாம்,	அதனால்தான்	அைரவீைச	வாங்கிவரச்	ெசன்றவன்	இரண் 	வீைசயாக
வாங்கிக்	ெகாண் 	வந் விட்டான்.	நான்	என்ன	பித் க் ளிேயா!	அந்தச்
ேசட்தான்	மலபார்	ேபாயி க்கானாேம!”	என் 	 க்கள்	 றினார்.

“மலபா க்கா?”	என் 	ேகட்டார்	மிரா தாரர்.

“ஆமாம்,	அங் தாேன	பாக் 	விேசஷம்.	மலி 	அங் 	ஏராளமாக	வாங்கப்
ேபாயி க்கான்	மார்வ .	நம்பவா க் 	ஏ 	இந்த	ேயாசைன?”	என்
பரிதாபப்பட்டார்	 க்கள்.

“ேயாசைனயில்லாமெலன்ன?	நம்ம	ேபாறாத	ேவைள,	பாக் 	ஸ்டாக்	ெசய்த	பிற



விைல	இறங்கிவிட்டால்	என்ன	ெசய்வ 	என் 	பயமி க் 	பா ங்ேகா.	
இ றா?	இலட்சக்கணக்கிேல	நஷ்டம்	வ ேம.	மார்க்ெகட்	வி ந் 	விட்டால்”
என் 	மிரா தாரர்	 றினார்.
“ஆமாம்	நஷ்டத்ைத	எதிர்பார்த் த்தாேனா	ஒ 	வியாபாரம்	ஆரம்பிப்பா?	இலாபம்
வந்தால்	இலட்சக்	கணக்கில்	வராேதா?	அந்தச்	ேசட் க் 	5000	 ட்ைடக்
ட்ைட	ஒன் க் 	50	 பாய்	வீதம்	எவ்வள 	இலாபம்	கிைடத்த 	பா ங்கேளன்”

என் 	மந்திர	உச்சாடனம்	ெசய்தார்.

அன்றிர 	5000	ஙீ	50	என்ற	ெப க்கேலதான்	ஆலால ந்தர க் !	அதன்
பலனாக,	ஒ 	 திய	ெரயில்ேவ	அட்டவைணப்	 த்தகம்	வாங்கிவிட்டார்.	மைலயாள
நாட் க் ச்	ெசல்லத்	தீர்மானித் 	விட்டார்.	 க்கள்	தன 	திட்டம்
நிைறேவ வ 	கண் 	களித்தார்.	
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“வா 	சாப்பிட,	மணி	என்ன	ெதரி மா?”

“பார்வதி,	என்ைனத்	ெதாந்திர 	ெசய்யாேத.	எனக் ப்	பசிேய	இல்ைல.”

“பசி	இல்ைலயா!	அ !	இந்த	நிைலமட் ம்	உலகிேல	ஏற்பட் விட்டால்,	சண்ைட
சச்சர 	எ ம்	இரா .	பசியில்ைலயாம்	பசி!	ஒ 	நாள்	உணைவ	ஒழிெயன்றால்
ஒழியாய்	என்ற	பாட் 	ெமாழி	ெபாய்யா?	எ ந்திர 	கண்ணல்ல	வா!	ெகாஞ்சம்
சாப்பிட் விட் த்	 ங் .”

“அப்பப்பா!	உன்	ேராதைன	சகிக்க	 யவில்ைலய .	எனக் ப்	பசி	எ த்தால்
சாப்பிடமாட்ேடனா.	நான்	என்ன	 ழந்ைதயா,	ேசா 	ஊட்ட	ேவண் மா,	சந்தமாமா
காட்ட	ேவண் மா!	பசியில்ைல,	ேபா 	என் 	ெசான்னால்...”

“உன்ைனப்	பத்த 	பிரம்பினால்	ெகா க்கிேறனா!”

“அ த்தால்	 ட	ெபா த் க்	ெகாள்ேவன்.”

“க ப்ப 	மட் ம்	 டாேதா?	உண்ைமதான்	கன்னத் க் 	 ன்னம்	ம ந்திட் க்
ெகாண்டாயல்லவா?”

“ேகலி	ெசய்யாேத	பார்வதி.	எனக்ெகன்னேமா	வாய்	ஒேர	கசப்பாக	இ க்கிற .
சாப்பிடப்	பி க்கவில்ைல.

உத்தமியின்	வாய்க்	கசப்பின்	காரணம்	யாேதாெவனப்	பார்வதி	உசாவினாள்.
பயனின்றி	-	சின்னாட்கள்	வைர	ஏேதா	ேநாய்வைக	ேபா ம்	என்ெறண்ணினாள்.
ஆனால்,	கசப் டன்	 மட்ட ம்;	மயக்க ம்	வந்திடக்	கண்டாள்;	உத்தமியின்
விழியிேல	நீர்த் ளிகள்	ேதான்றிட ங்	கண்டாள்.	பின்னேர	பார்வதிக் 	உத்தமியின்
வாய்க்	கசப் டன்	உள்ளக்	கசப் ம்	உடனி ந் 	வ வ 	ெதரியவந்த .	இன்பத்ைத
அைடய	எத்தனிக் ம்	உத்தமிக் ச்	 ைவ	கிைடத்த டன்	 ம்	ஏற்பட்ட .
வாய்க்கசப் ம்	 மட்ட ம்,	உண 	ஏற் க்	ெகாள்ளாைம ம்,	அவற்றின்
அறி றிகேள.	ஆரிய	சமாஜத்தின்	சீரிய	ஏற்பாட் னால்	நாம்	மணவிைன	 த் க்
ெகாண்ட ம்,	எப்ப 	எப்ப 	இ ப்ேபாம்	ெதரி ேமா?	என்ெனன்ன
விைளயாட் களிேல	ஈ பட் 	மகிழ்ேவாம்	ெதரி ேமா!	நம 	இன்பம்



எவ்வண்ணமி க் ம்	ெதரி ேமா!	என் 	 றிக்	 றி	நாண ம்	சி 	நைக ம்
உடைல	வைளத் 	உள்ளத்ைத	ெநகிழச்	ெசய்திட,	அந்நிைல	எ ம்	வைலயிேல
அந்த	நங்ைகைய	நரசிம்மன்	வீழ்த்திவிட்டான்	-	வாய்க்கசப் க் க்	காரணம்
அ ேவ!	உத்தமி	 ன் 	மாதக்	கர்ப்பம்!	கடற்கைரக்	காதல்	கள்ளங்கபடமறியா
உத்தமியின்	உள்ளத்ைத	ஒ யச்	ெசய் 	விட்ட .

அவ ைடய	அைணப் ம்	 த்த ம்	கிைடக் ம்	வைரயிேல	ஆரிய	சமாஜத்ைதப்
பற்றி ம்,	கலியாணத் க்காகக்	கிறிஸ்தவ	மார்க்கத்ைத	விட் 	விலவி	மீண் ம்
இந் வாக	ேவண் மன் ம்,	நரசிம்மன்	 றிக்	ெகாண் ந்தான்,	உத்தமி	மீள

யாத	அள 	தன்னிடம்	சிக்கிவிட்ட	பிற 	ேவ 	பாைஷயிேல	ேபசலானான்.
“கி ஸ்தவ	மார்க்கத்திலி ந் 	விலகி,	 த்தி	ெபற் 	இந் வாக	நீ	மாறினால்,
உத்தமி	ஒ 	கஷ்டம்	இ க்கிற .	நீ	கி ஸ்தவ	மார்க்கத்ைதத்	த விக்	ெகாள் ம்
ன் 	எந்த	வ ப்பினேளா,	அதிேலதான்	ேசர	ேவண் ம்.	நீேயா,	எந்த	வ ப்பிேல

பிறந்தவள்	என் 	ெதரியாெதன் 	 கிறாய்.	இ 	ஒ 	தர்மசங்கடமாகி	விட்ட ”
என் 	சாக் க்	 றலானான்.	அ 	ேகட் 	உத்தமி	வ த்த	கண்ணீர்	உல 	 ன்
“உத்தமி!	ஏேதா	பிராமண	 லத்ைதச்	சிலேபர்	பழிக்கிறா.	அவா,
விஷயந்ெதரியாதவாெளன் 	நான்	நிச்சயமாய்ச்	ெசால்ேவன்.	ேநற் 	என்	மாமா
ஆத் க் ப்	ேபாயி ந்ேதன்.	அவர்	மகள்,	 மாரி	 தினியின்	நாட் யத்ைதக்
கண்ேடன்.	அப்ப ேய	பிரமித் ப்	ேபாேனன்.	ஏேதா	ேதவேலாகத்திேல	அப்சர கள்
ஆ வாள் 	ெசால்றாேள,	அந்த	அப்சர கள்	ேதாற் வி வா	எங்க	 தினியிடம்,
பேல	ேஜார்”	என் 	ேபசினான்.

“ தினி,	சின்னப்	ெபண்ணா?”

“ஆமாம்,	பதிேன ,	பதிெனட் 	வயதி க் ம்.”

“அழகா	இ ப்பாளா?”

“அைதேயன்	ேகக்கேற	ேபா.	மகா	 பவதியா	இ க்கா.	அவ கத்திேல
லட் மிகைள	தாண்டவமா வ .”

“அவ	 ஷ க் 	என்ன	ேவைல?”

“என்ன	ேவைல	ேவண் யி க் 	அவ க் ?	சதா	சர்வ	கால ம்	அவேளா
சரசமா ண் ந்தாேல	ேபா ம்.	ேவ 	ேவைலக் ப்	ேபாகத்தான்	மனம்	வ மா?”

“ஒ 	ேவைல மின்றிச்	 ம்மாவா	இ க்கிறான்?”



“யார்?”

“ தினி	 ஷன்”

“அட	ைபத்தியேம!	அவைளக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்பவன்	அவளிடம்	ெசாக்கி
வி வான்	என்பைதச்	ெசான்ேனன்.	அவ க் த்தான்	இன்ன ம்	கலியாணம்
ஆகவில்ைலேய.”

“ஏைழவீட் ப்	ெபண்ணா?”

“நல்ல	ேகள்வி	ேகட்டேபா.	என்ஜினியர்	ேவதாந்தாச்	சாரியின்	மகள்ன்னா	 .
ேவதாந்தாச்சாரி	யார்	ெதரி ேமா?	ஜட்ஜு	சடேகாப்பாச்சாரியார்	தம்பி!	ெபரிய
இடம்ன்ேனா?	மாயவரம்	பக்கத்திேல	அவா க் ப்	ெபரிய	மிரா 	இ க் .	ேமாட்டர்
ன் 	அவா	வீட் ேல.”

“அழ 	அந்தஸ் 	எல்லாம்	இ க் ம்	அந்தப்	ெபண் க் 	ஏன்	இன்ன ம்	ஒ
இடம்	ஏற்பாடாகவில்ைல.”

“எப்ப 	ஆ ம்?	அவா க் க்	 தினிைய,	எப்ப யாவ 	எனக் த்	தர
ேவண் ெமன் 	எண்ணம்.	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	அவா,	ேகட் ம்ேபாெதல்லாம்

யா 	 யா ன் 	ெசால்
லிண் 	இ க்ேகன்.	உயிைர	வாங்கறா”	என்ற	உைரயாடல்	 லம்,	தனக் க்
கலியாண	மார்க்ெகட் ேல	கிராக்கி	இ ப்பைத ம்	 றினான்.	கைடசியில்	ஸ்ரீஜத்
நரசிம்ம க் ம்,	ஸ்ரீமதி	 மாரி	 தினிக் ம்	விவாக	 ப	 ர்த்தம்	நடந்
விட்ட .	வாய்க்	கசப் ம்,	உத்தமிக் 	அதிகரிக்காமலி க் மா?

உண்ைம	ெதரிந்த	பிற ,	பார்வதி	அ பற்றி	ேம ம்	விசாரிப்ப 	உத்தமியின்
உள்ளத்திேல	ேவல்	 த் வதா ெமன் 	க தினாள்.	விஷயேமா	ெவளிேய
ெதரியக் டா .	ெதரிந்தால்	மானம்	ேபா ம்;	 	ைவக்க ம்	 யா .	க
வளர்ந் 	ெகாண் க்கிற !	இந்நிைலயிேல,	யாரிட ம்	ேயாசைன	ேகட்க ம்

யா .	என்	ெசய்வார்கள்.	அந்த	இளம்	ெபண்கள்?	தற்ெகாைல	தவிர	ேவேறார்
வழி ம்	இல்ைல	என்றாள்	உத்தமி!	நம்பிக்ைகக்	 ேராகம்	ெசய்த	நயவஞ்சகன்
நரசிம்மனின்	ெகா ஞ்	ெசயைல,	மக்கள்	மன்றத்திேல	 றி	அவைனப்	பழி
தீர்க்கலாெமன்றாேலா	அச்ெசயல்	இட ண்	டாக் வ டன்	உத்தமிைய ம்
ஊரா க் க்	காட் 	ெகா ப்ப 	ேபாலாகி	வி ம்.	ேதள்	க யால்	ேதம்ப ம்	பயந்
திைகக் ம்	கள்வன்	ேபான் 	இ ந்த 	உத்தமியின்	மனம்.	தன 	நிைல



அறிந்தால்	ஆசிரிையத்	ெதாழிைல ம்	அதிகாரிகள்	பறித் க்	ெகாள்வார்.
அன்ேபா 	தன்ைன	வளர்த் ப்	ப ப்பீந் 	உதவிய	பாதிரிமார்க ம்	பைகப்பர்!
பிைழப் ம்	மான ம்	ேபாய்	இ ப்பிடமின்றி	அைல ம்	அபைலயாக	ேவண் 	வ ேமா
என்றஞ்சி	உத்தமி	தீயில்	வீழ்ந்த	ேசயானாள்.	ப வச்	ேசட்ைட	யிைன	அடக்க

யா 	இப்பாழ்	நிைல	ெபற்ேறன்	என் 	தன்ைனத்தாேன	ெநாந் 	ெகாண்டாள்.
இனிைமயாகப்	பா 	இைரைய	மயங்கச்	ெசய் ம்	பறைவ	ேபால,	நரசிம்மன்	காதல்
கீதம்பா 	க த்ைதக்	ெக த்த	பிற 	ைகவிட்டாேன.	என்ேன	அவ ைடய	கல்
ெநஞ்சம்	என் 	 றிக்	கசிந் கினாள்.	இக்கதி	தனக் 	ேநரிடா ன்னம்	அவன்
என்ெனன்ன	 றினான்,	எவ்வண்ணம்	ஆ னான்	என்பைத	எண்ணிேய,	வஞ்சக
நாடகத்ைத	அவன்	எவ்வள 	திறம்பட	ந த்தான்	என்ப 	ெதரிந் 	ேதம்பினாள்.
அவ ைடய	கலக்கத்ைத ம்	கண்ணீைர ம்	ெபா ட்ப த்தாமல்	நரசிம்மனின்
நயவஞ்சகத்ைதப்	பற்றிச்	சட்ைட	ெசய்யாமல்,	ச கம்,	பழிக் ேமா	என்ற	பயமின்றி,
க 	வளர்ந் 	வந்த .	உட் றத்திேல	உல ம்	க வின்	அறி றி	ெவளிப் றத்தால்
காண்ேபா க் 	விளங் ம்	காலம்	க 	ேவகத் டன்	வந்த .

“ஒ 	காரியம்	ெசய்	உத்தமி!	ஆ 	மாதத்திற் 	லீவ்	எ த் 	ெகாள்.	இ வ ம்
ெவளி ர்	ெசல்ேவாம்.	பிற 	நடக்க	ேவண் யைத	நான்	பார்த் க்	ெகாள்கிேறன்
என் 	பார்வதி	ேயாசைன	 றினாள்.	எதிர்த் ப்	ேபசியதன்	விைளவால்
ேவதைனயைடந்த	உத்தமி,	பார்வதியின்	ேயாசைனையக்	ேகட்ட ம்,	சி
ழந்ைதேபாலத்	தைல	அைசத்தாள்.	சம்மதம்	என்ற	அவ ைடய	பரிதாபத்ைதக்

கண்ட	பார்வதி,	உத்தமிைய	அ கில்	அைழத் த்	தன்	மீ 	சாய்ந்தி க்கச்	ெசய் ,
ெநற்றிையத்	தடவிக்	கண்கைளத்	 ைடத் ,	“கண்ேண	உத்தமி!	கலங்காேத,	ெந
நாட்களாகேவ	கன்னிப்	ப வத்ைத	இப்ப த்	தான்	ஆண்கள்
ைறயா யி க்கிறார்கள்.	ெசல்வக்	 யிேல	இ 	நடந்தி ப்பின்	பணம்	என் ம்

திைரயிட் ப்	பக் வமாக	இதைன	 விட் க்க	 ம்.	பழி ம்	பய ம்	அங்ேக
அண்ட	அஞ் ம்.	நாேமா	ஏைழகள்;	நம்ைமக்	கண் க்க ம்,	இழிவாகப்	ேபச ம்,
சாஸ்திரங்கைள ம்	சன்மார்க்கத்ைத ம்	ேபாதிக்க ம்	பலர்	 ன்வ வார்கேள
யன்றி,	இரக்கங்	காட்ட	ஒ வ ம்	 ன்வரமாட்டார்கள்.	ஆைகயினால்	நாேமதான்
இதற் ப்	பரிகாரம்	ேத க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	நீ	பயப்படாேத	பயந் 	இனி	என்ன
ஆ ம்?	அந்தப்	பாதகனின்	ெசயைல	மற.	இனி	ஆகேவண் ய	காரியத்ைதக்
கவனிப்ேபாம்.	நீ	 தலிேல,	லீவ்	கிைடக் ம்ப 	ஏற்பா 	ெசய் ெகாள்”	என்
பரி டன்	 றினாள்.	வலி ள்ள	இடத்திேல	அன் டன்	தடவிக்	ெகா த்தால்	வலி
நீங்காவிட்டா ங்	 ட,	ஓரள 	நிம்மதி	இ ப்ப ேபால்,	உத்தமிக் ப்	பார்வதியின்
ேபச் 	எவ்வளேவா	ஆ தைலக்	தந்த .	இந்தப்	பார்வதி ம்	இல்லாவிட்டால்
தற்ெகாைல	தவிர	ேவெறன்ன	ெசய் 	ெகாண் க்க	 ம்.	அந்தப்
பரிதாபத் க் ரிய	உத்தமியால்?



யாைரேய ங்	ெகாட் விட்ட	பிற 	ேதள்	அவன்	எப்ப 	 க்கிறான்.	என்ன	ம ந்
ேத கிறான்	என்பைதக்	காண	வி ம் கிறதா?	ேவைல	 ந்த ம்	ேவறிடம்
ெசல் ம்.	அ ேபால,	உத்தமியின்	வாழ்ைவ	வைதத்த	அந்த	வன்ெனஞ்சன்,	அவள்
என்ன	கதியானாள்	என்பைத ம்	எண்ணவில்ைல;	 மாரி	 தினியிடம்
லவிக்கிடந்தான்.	அ மட் மா?	அவளிடம்,	தன 	வீரதீரப்	பிரதாபங்கைளக்
ைகயிேல,	தன்னிடம்	எந்த	மா ம்	ைமயல்	ெகாள்வர்	என் 	ெப ைம	ேபசி,

உத்தமியின்	கடற்கைரக்	காதைல ம்	 றினான்.	தன 	நாயகனின்	தீச்ெசயைலக்
தினி	கண் க்கவில்ைல.	அ 	தன்	கணவனின்	திறைமக்ேகார்	அத்தாட்சி

என் 	எண்ணிய டன்,	உத்தமிையப்	பார்த் ப்	ேபச	ேவண் ம்	என்
தீர்மானித்தாள்.

லீவ்	ேகட்க	அன் 	உத்தமி,	தைலைம	ஆசிரிைய	வீட் ற் ச்	ெசன்றி ந்தாள்.
பார்வதி	மட் ம்	வீட் ேல	ஏேதா	ப த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	வீட்ட ேக	ஒ
அழகிய	ேமாட்டார்	வந் 	நிற்பைதச்	சாளரத்தின்	 லம்	கண்ட	பார்வதிக்
பார்த்திபேனா	என்ற	பயம்	பிறந்த .	அழகிய	ஒ 	ெபண்,	ேமாட்டாரிலி ந் 	இறங்கி
அங் மிங் ம்	பார்த் 	விட் ,	வீட் ற் ள்	 ைழயக்	கண்ட	பார்வதி,	யாேரா
என்னேவா	என் 	ெதரியாதவளாய்,	நாற்காலிையத்	 ைடத் 	ஒ றம்	ேபாட்
விட் ,	மரியாைதயாக	வந்தவைள	வரேவற்றாள்.	வந்தவள்,	பார்வதிைய	ஏற
இறங்கப்	பார்த் விட் ,	“உத்தமி	என்ப 	நீதாேன?”	என் 	ேகட்டாள்.	“இல்ைல,	என்
ெபயர்	பார்வதி.	உத்தமி	என்	சிேநகிதி.	இங் தான்	இ வ ம்	வசிப்ப ,	அவள்
ெவளிேய	ேபானாள்.	வந் வி வாள்.	உட்கா ங்கள்”	என் 	பார்வதி	உபசரித்
விட் ,	“தங்கள்	ெபயைரத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாமா?”	என் 	ேகட்டாள்.	“என்	ெபயர்

தினி”	என் ைரத்தாள்	வந்தவள்.	மரியாைதைய	மட் ப்ப த்திக்	ெகாண்
பார்வதி,	“நரசிம்மனின்	நாயகியா?	இங்ேக	வந்த	காரணம்?”	என் 	ேகட்டாள்.
ேகட் ம்ேபாேத	பார்வதியின்	உள்ளம்	ெபாங்க	ஆரம்பித்த .	உத்தமி	விஷயமாக
நரசிம்மன்	வம்பளக்க	 ணிந் விட்டான்	என்பதறிந் .

“ஆமாம்!	அவ க் 	உத்தமி	ெதரி மாம்.	நான்	உத்தமிையக்	காணேவ	இங்
வந்ேதன்.”	என் 	 தினி	 றினாள்.
“ ன்	காலத்திேல	அரசர்கள்,	 த்தத்திேல	ெஜயித்த	பிற 	ேதாற்ற	மன்ன ைடய
ஆைட	அணிகைளத்	ேதவிமார்களிடம்	காட் வார்களாம்.	அ ேபால்	உன்	கணவன்
உத்தமிையப்	ேபாய்	பார்த் க்	களிக் ம்ப 	உன்ைன	இங் 	அ ப்பினான்	ேபா ம்.

தினி!	நீ ம்	உத்தமி	ேபாலேவ	ஒ 	ெபண்தான்!	அவ ைடய	நிைலைமையக்
கண்டால்	எவர்	மன ம்	பத ம்.	அவைள	எப்ப ம்	மணம்	ெசய் 	ெகாள்வதாக
வாக்களித் ,	வஞ்சித் ,	பணத்தில்	 ரள	ேவண் ெமன்கிற	ேபராைசயால்,
நரசிம்மன்	உன்ைனக்	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாண்டான்.	இவ்வள 	ெகா ய
வ க் ப்	ெபண்டான	நீேயா,	உன்	கணவரின்	கயைமயால்	கலங் ம்	காரிைகையக்



காண	வந்தி க்கிறாய்!	நன் ,	நன் !	நட	இந்த	வீட்ைடவிட் 	என்	ேகாபம்
அதிகரிக் ன் 	ேபாய்வி .	நான்	உத்தமி	ேபாலப்	ெபா ைம ள்ளவளல்ல.	ேபா,
ெவளிேய”	என் 	பார்வதி	 றினாள்.

தினி,	ேகாபங்ெகாள்ளவில்ைல.	ெவளிேய	ேபாக ம்	 யலவில்ைல.
நாற்காலியிேல	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	 ன்னைக	 டன்	“எனக்ெகன்ன	ெதரி ம்?
பைழய	கைதகள்	ெதரிந்தா ங்	 ட	அதற்காக	நரசிம்மைனக்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாள்ள	 யா 	என் 	நான்	ெசான்னா ம்	வீட் ேல	ேகட்பார்கேளா?
ஆண்க க் 	இ 	சகஜம்	என் 	 வார்கள்.	நான்	இங் 	வந்த 	 ட
உத்தமிக் 	ஏேத ம்	உதவி	ெசய்யலாம்	என்பதற்காககத்தான்.	ேகலி	ெசய்யவா
வந்ேதன்?	உன்	சிேநகிதியின்	 யர்கண் ,	நீ	ேகாபிப்ப 	சகஜம்,	வ த்தப்ப வ
ைறதான்.	ஆனால்	ஒன் 	ேயாசி,	நரசிம்மன்	ெசய்த	 ற்றத்திற்காக,	எனக் த்

தண்டைன	த வதா?	பார்வதி!	உனக் 	இ க் ம்	அள 	எனக் 	உத்தமியிடம்
அன்பி க்க	 யா .	என்றா ம்,	அவள்	நிைலைமைய	நரசிம்மன்	 றின 	ேகட்ட
பிற .	எனக் 	பச்சாதாபமாகத்தான்	இ க்கிற .	ேமலால்	என்ன	ெசய்வ
என்பைத	ேயாசித் 	இ வ ம்	கலந் 	ஏேத ம்	ெசய்யலாம்.	வீண்	ேகாபத்தால்
என்ன	நடக் ம்?	எனக் 	ஒ 	ேயாசைன	ேதான் கிற .	அதன்ப 	ெசய்தாய்
எல்லாம்	 பமாக	 ம்”	என் 	 தினி	 றினாள்.

“என்ன	ேயாசைன?”	என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி,	ேகாபங்	 ைறயாத	நிைலயிேல.

“எனக் 	ஒ 	கீர்த்தி	வாய்ந்த	ேல 	டாக்டர்	ெதரி ம்”	என் 	ெமள்ளக்	 றினாள்
தினி.

“அவைளக்	கண் 	க ைவச்	சிைதத் 	விடலாம்.	அ 	தாேன	உன் ைடய
அ ைமயான	ேயாசைன”	என் 	பார்வதி	ேகட்டாள்.	ேகாபம்	வளரத்	ெதாடங்கிய
நிைலயிேல	 தினியால்	ேபச	 யவில்ைல.

“அ பவமா?”	என் 	ெவ க்ெகனக்	ேகட்டாள்	பார்வதி.

“நீ	 த்த	அதிகப்	பிரசங்கி,	ஏேதா	திமிராகப்	ேபசிக்	காரியத்ைதக்	ெக க்கிறாய்.
அவ ம்	நீ ம்	எக்ேக 	ெகட்டால்	தான்	எனக்ெகன்ன!	உத்தமிக் 	இன் ம்
மணமாகவில்ைலேய.	ஊர்	அறிந்தால்	அவைளத்	 ற் வேதா 	எவ ம்
கலியாணத் க் 	ஒப் க்	ெகாள்ளமாட்டாேன,	என் 	நான்	ஒ 	ேயாசைன
ெசய் ம்	அவ க் 	ஒ 	பாதக ம்	ேநரிடாதப 	ஒ 	காரியம்	ெசய்ய
நிைனத்தால்,	நீ	வள்ெளன	வி ந் 	என்ைனக்	க க்கிறாேயா,	ேல 	டாக்டர்	என்
நான்	ஒ 	ேயாசைன	ெசய் ம்	அவ க் 	ஒ 	பாதக ம்	ேநரிடாதப 	ஒ 	காரியம்



ெசய்ய	நிைனத்தால்,	நீ	வள்ெளன	வி ந் 	என்ைனக்	க க்கிறாேய,	ேல 	டாக்டர்
என் 	நான்	ேபச் த்	ெதாடங்கிய ம்,	க ைவச்	சிைதக்கச்	ெசால்கிேறன்	என்
நீயாகத்	தி ெரன் 	நிைனத் க்	கண்டப 	ேப கிறாய்.	உன்ைனப்	ேபான்ற	அவசர
த்தி ள்ளவளிடம்	ேப வேத	மகா	ஆபத் .	உத்தமிக் 	என்ன	ேநரிட்டால்
எனக்ெகன்ன?	நாேன	அவள்	பள்ளிக் ட	அதிகாரிகளிடம்	ேபாய்	விஷயத்ைதச்
ெசால்லி,	மானத்ைத	வாங் கிேறன்	பார்.	என்	உதவிைய	நீ	ெவ த் த்
தள்ளிவிடலாம்.	ஆனால்	என்	விேராதம்	உங்கைள	ேலசில்	விடா ”	என் 	 தினி
ேகாபமாகப்	ேபசினாள்.

பார்வதி	ேயாசித்தாள்.	 தினி	உண்ைமயிேலேய	உத்தமிக் 	ேம ம்	ெக தல்
ெசய் விட்டால்.	என்ன	ெசய்வெதன் 	வயந் ,	இனிச்சற் ப்	பக் வமாகேவ
நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	நிைனத் ,	“ தினி!	நீ	ேல 	டாக்டர்	என்
ெசான்ன ம்	நான்	தவறாக	எண்ணிக்	ெகாண்ேடன்”	என் 	 றினாள்.

“நான்	உத்தமியின்	க øச்	சிைதக் ம்	ெகா ஞ்ெசயைலப்	 ரியச்	ெசால்லவில்ைல.
பிறக் ம்	 ழந்ைதக் ச்	 கமான,	அந்தஸ்தான	இடம்	கிைடக் ம்	வழிைய

கிேறன்.	பிராமண	 லத்திேல,	அந்தக்	 ழந்ைத	வாழ ம்,	உத்தமி	ஒ
தாயானாள்	என்ற	விஷயேம	உல க் த்	ெதரியாதி க்க ம்	வழி	ெசால் 	கிேறன்.
இேதா,	பார்வதி!	இக்க தத்ைதப்	ப த் ப்	பார்!”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட

தினி,	தன்	மணிபர்சிலி ந் 	ஒ 	க தத்ைத	எ த் ப்	பார்வதியிடம்
ெகா த்தாள்.	க தத்ைதப்	ப த்த	பார்வதி	ஒ வா 	விஷயம்	ெதரிகிற 	என்
றினாள்.	 ன்சிரிப் டன்,	அக்க தம்	வ மா :-

ெபங்க ர்
அன் ள்ள	 தினிக் !
லட் மிநாராயணன்	அ ளால்	சகல	சம்பத் ம்	கடாட்ச ம்	கிைடக்க	ஆசீர்வதித் ,
ஆண்டாள்	எ திக்	ெகாண்ட .	என் ைடய	 க க்கத்திேல	உனக் ள்ள	விேசஷ
அக்கைறக்காக	நான்	என்ன	பிரதிப்	பிரேயாஜனம்	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்?
என்ைனவிட	நீ	வயதிேல	சிறியவளானா ம்	தீட்சணிய ைடயவள்.	உன்
கலியாணத்தின்ேபா 	நான்	வந்தி ந்த	சமயம்,	நீ	எனக் ச்	ெசால்லிக்	ெகா த்த
தந்திரத்தால்,	வீட் ேல	ெகாஞ்சம்	நிம்மதி	ஏற்பட் க்கிற .	என்	 ஷர்	நான்
கர்ப்பவதியாக	இ க்கிேறன்	என் 	சந்ேதாஷமாக ம்,	ெப ைமேயா ம்
இ க்கிறார்.	 ன்ெபல்லாம்	 கத்ைதச்	 ளித் க்	ெகாள்வார்.	இந்த	நா
மாதங்களாகச்	சிரித் க்	ெகாண் 	ேப வ ம்,	அன்பாக	நடத் வ மாக
இ க்கிறார்.	இரண்டாங்	கலியாணம்	என்ற	ேபச்ேச	கிைடயா .	 வர்ண	விக்ரகம்
ேபாலக்	 ழந்ைத	பிறக் ம்	என் 	ெசால்கிறார்.	அ ம்	ஆண்பிள்ைளதானாம்!
அ 	 !	என் ைடய	அந்த	ஆனந்த	வாழ் 	இன் ம்	எத்தைன	நாள்



நடக் ம்?	என்	 	ெதரிந் 	வி ேம!	அப்ேபா 	என்ன	ெசய்வ ?	அவர்
எவ்வள 	நம்பிக்	ெகாண் க்கிறார்.	ெதரி ேமா?	ேல 	டாக்டரிடம்	காட்ட
ேவண் மாம்.	அவள்	என்	மானத்ைத	ெவளிப்ப த்தி	வி வாேள.	அப்ேபா 	என்ன
ெசய்வ ?	ேல 	டாக்டர்	உனக் த்	ெதரிந்தவள்தானாம்.	ஆகேவ	நீ	ெபங்க ர்
வந் 	அவ க் .	உண்ைம	 றி	என்ைனக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.	இன் ம்
இரண்ேடார்	மாதங்க க் ப்	பிற 	ஏேதா	உடற்ேகாளாறால்	க ச்சிைதந் 	விட்ட
என் 	அவ க் க்	 றிவிடலாம்.	அதற் 	ேல 	டாக்டர்	உதவி	ெசய்ய	ேவண் ம்.
உடேன	வர	ேவண் கிேறன்.	உன்னால்தான்	இ 	 ம்.	அ வாரசியமாக	இராேத.
உனக் க்	ேகா 	 ண்ணியம்	உண் .

இப்ப க் ,
ஆண்டாள்.

க த்ைதப்	ப த்த	பிற 	பார்வதிக் ,	ஆண்டாள்	தன்	 ஷைன	ஏமாற்றக்
கர்ப்பிணியாக	இ ப்பதாக	ந த் 	வ ம்	விஷயம்	ெதரிந்த .	இவ்வள
தந்திரமான	ஏற்பாட்ைடக்	
தினி,	ஆண்டா க் க்	கற் க்	ெகா த்தைத	எண்ணி	“ஏண் 	 தினி!	நீ	பேல
ைககாரி	ேபாலி க்கிறேத”	என் 	 றினாள்.

“பார்வதி!	ஆண்களின்	ஆதிக்கத்திலி ந் 	தப்ப	ேவண் மானால்,
ெபண்க க் த்	தந்திரம்	ெதரிந்தி க்க	ேவண்டாேமா?	அவர்கேளா	நம்ைமச்
சமமாகக்	க வதில்ைல.	அவர்கள்	இன்பத் க் க்	க வியாகக்
க கிறார்கள்.	நான்	ேவெறதற் ம்	பிரேயாஜனமற்றவர்கெளன்ப 	அவர்களின்
எண்ணம்.	அ 	மட் ம்தானா?	ெபண்கைள	ரம்ைபேய,	ஊர்வசிேய	என்
கழ்வதா ம்,	உன்	மீ தான்	எனக் 	அள 	கடந்த	பிரியம்	என் 	ேப வதா ம்,
உன்ைன	நான்	எப்ேபா ம்	ைகவிட	மாட்ேடெனன் 	சத்தியம்	ெசய்வதா ம்
ஏமாற் கிறார்கள்.	 கத்திேல	ெஜாலிப் க்	 ைறந்தால்	தீர்ந் விட்ட .	ேவ
ெபண்களிடம்	ஆண்க க் 	நாட்டம்	பிறந் 	வி கிற .	வழக்கமாகச்	ெசய்
ெகாள் ம்	அலங்காரங்களிேல	ெகாஞ்சம்	 ைறந்தா ம்	ேபா ம்.	ேவ
அழகிகளிடம்	ஆண்க க் 	ேமா 	பிறந் வி கிற ?	ஆகேவதான்,	ெபண்கள்,
தந்திரத்ைதக்	ெகாஞ்ச ம்	தளரவிடா 	இ ந்தால்	மட் ேம,	ஆண்கைள	அடக்க

ம்.	என்	சிேநகிதி	ஆண்டாள்	ஒ 	 ற்ற ம்	ெசய்பவளல்ல.	நல்ல	 பாவம்,
அடக்கமானவள்,	ஏைழக்	 ம்பம்.	அனந்தாச்சாரியார்	என்ற	வக்கீ க் 	அவள்
ன்றாந்தாரமாகப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தாள்.	அவைள	மல ,	மல 	என் 	திட் வ ம்,

ேவ 	ெபண்ைணக்	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன் 	திட்டம்
ேபா வ மாக	இ க்கலானார்.	ஆண்டாள்	என்ன	ெசய்வாள்?	அவ க் ம்
ழந்ைத	ேவண் ெமன் 	ஆைச	தான்!	அனந்தாச்சாரியா க் ப்	 த்ெதன்ற



நரகத்திலி ந் 	தன்ைன	மீட் 	ஒ 	 த்ரன்	ேதைவ	என் 	ஏேதா	ேவதம்	 கிற
என்ற	எண்ணம்.	அதனால்	 ழந்ைத	ேதைவ	என்ற	ஆைச.	ஆண்டா க் க்
ழந்ைத	என்றாேல,	அபாரமான	பிரியம்.	ெபண்க க் 	இ 	சகஜந்தாேன?

சீராட்டப்	பாராட்டச்	சிரித் 	விைளயாட,	 த்தமிட் 	வளர்க்க	ஒ 	 ழந்ைத
ேவண் ம்	என் 	ஆண்டாள்	ஆைசப்பட்டாள்;	பிறக்கவில்ைல.	அவள்	என்ன
ெசய்வாள்?	அவள்	ேவதைன டன்	இ ந்தேபா ,	அந்த	அனந்தாச்சாரி	அவைள
மல 	என் 	ைவவ ம்,	இந்தச்	சனிய க் ப்	 த்திர	சந்தானம்	உண்டாகா ,
ேவேறார்	ெபண்ைணக்	கலியாணம்	ெசய் ெகாள்ள	ேவண் ெமன் 	ேப வ ம்,
ஆண்டா க் 	எவ்வள 	ேவதைனயாக	இ க் ம்.	என்னிடம்	ெசால்லி	அ தாள்.
நான்	பிற 	ஆண்டா க் 	ஒ 	 க்தி	 றிேனன்.	நீ	கர்ப்பமாக	இ ப்ப 	ேபாலப்
பாவைன	ெசய்	என் 	ெசான்ேனன்.	அைத	அனந்தாச்சாரி	நம்பிவிட்டார்.	இப்ேபா
ேல 	டாக்டரிடம்	காட்டச்	ெசால்கிறாராம்.	ஆண்டாள்	பயந் 	எனக் க்	க தம்
எ தியி க்கிறாள்.	பார்வதி,	அனந்தாச்சாரியின்	ெகாட்டம்	அடக்கப்பட ம்,
ஆண்டாளின்	வாழ்க்ைகயில்	ேவதைன	 ளா 	த க்க ம்,	உத்தமியின்
உபத்திரவம்	தீர ம்	இப்ேபா 	ஒ 	வழி	இ க்கிற .	ேல 	டாக்டர்	எனக் 	மிக ம்
ேவண் யவள்.	ெபண்களின்	கஷ்டம்	அவ க் 	மிக	நன்றாகத்	ெதரி ம்;	அவள்
என்	ஏற்பாட் க் 	இைசவாள்.	ஆண்டாள்	ேல 	டாக்டரின்	வி தியிேலேய	தங்க
ேவண் ெமன் 	ஏற்பா 	ெசய் விடலாம்.	அ 	 லபம்.	ஒ 	 ைறக் 	இ ைற
நா ையப்	பார்த் விட் ,	“உடலிேல	இரத்தம்	 ைற .	பலவீனம்	அதிகம்.	பிரசவம்
கஷ்டமகா	இ க் ம்	ஆஸ்பத்திரியிேலேய	இ க்க	ேவண் ம்”	என் 	டாக்டர்
றிவிட்டால்	அனந்தாச்

சாரி,	சம்மதித் 	வி வார்.	நீ ம்	உத்தமி ம்	அங் த்	தங்கலாம்.	நல்லேவைலயாக
ஆண்டாளின்	ேபாலிக்	கர்ப்ப ம்,	உத்தமியின்	உண்ைமக்	கர்ப்ப ம்	ஒேர	கால
அளவாக	இ க்கிற .	உத்தமிக் க்	 ழந்ைத	பிறந்த ம்	அைத	ஆண்டாளின்
ழந்ைதயாக்கி	விடலாம்.	இ 	தான்	என்	ேயாசைன.	அனந்தாச்சாரிக் ப்	 த்திர

சந்தானம்	இல்லாமற்	ேபானால்,	ெசாத் 	நரசிம்ம க் 	வரேவண் ம்.	நரசிம்மன்
அனந்தாச்சாரிக் 	ெந ங்கிய	பந் ,	நம ,	ஏற்பாட் னால்	நரசிம்மன்
நயவஞ்சகத்தின்	விைள 	அவன்	அ பவிக்கக்	க ம்	ெசாத்ைத	நாம்	அைடய

ம்.	என்ன	உன்	ேயாசைன?”	என் 	 தினி	 றினாள்.	

பார்வதிக் க்	 தினியின்	 த்திக் ர்ைம ம்	உத்தமி	யிடம்	அவள்	காட் ம்
அன் ம்,	ஆச்சரியமாக	இ ந்தன.	தைல	மீ 	விழ	இ ந்த	ஆபத்ைத,	இந்தத்
தளிர்ேமனியாள்	த க்க	 ன்வந்ததற் 	வந்தனங்	 றினாள்.	உத்தமிையச்
சரிப்ப த்தி	வி வதாக	உ தி	 றினாள்.	ெபங்க ர்ப்	பயணத் க் த்	ேததி ம்
றிப்பிட் 	விட்டாள்.	 தினி	பார்வதியிடம்	விைட	ெபற் க்	ெகாண்

ேபா ம்ேபா 	பார்வதிைய	கட் க்	ெகாண் 	கன்னத்திேல	 த்தமிட்டாள்.



உத்தமிக் 	விஷயத்ைதக்	விளக்கிக் றி,	இணங்க	ைவக்கப்	பார்வதிக் ச்	சற்
சிரமமாக	இ ந்த ?	“இ 	மிக	மானக்ேக ”	என் ைரத்த	உத்தமிக்
நரசிம்மனின்	மானத்ைதப்	பறிக்க	இ தான்	வழி	என் 	 றினாள்.	பயம்,
சந்ேதகம்,	சஞ்சலம்	ஆகிய	பலவற்ைற	ஓட் னாள்.
ெபங்க ரிேல	ேல 	டாக்டரின்	“பி ந்தாவன்”	பங்களா க் ள்	ேமாட்டார்,

தினி,	உத்தமி,	பார்வதி	எ ம்	 வைர ம்	ெகாண் ேபாய்ச்	ேசர்த் ங் ட,
உத்தமிக் 	நடப்ப 	நனவா	கனவா	என் 	சந்ேதகமாக	இ ந்த ?	 தினியின்
திறைமயால்	சகல	ஏற்பா க ம்	ெசவ்வேன	நடந்ேதறின.	“பி ந்தாவனத்திேல”
கர்ப்பிணி	உத்தமி ம்,	கர்ப்பிணி	ேவஷத்திலி ந்த	ஆண்டா ம்	தங்கினர்.

ஒவ்ேவார்	நா ம்	ேகார்ட் ேல	ேவைல	 ந்த ம்,	வக்கீல்	“பி ந்தாவனம்”
வ வார்,	ஆண்டாளிடம்	ேபச ம்,	அவள்	உடல்நலத்ைதப்	பற்றி	ேல 	டாக்டரிடம்
விசாரிக்க ம்.	அவ க் த்	ெதரியா .	பி ந்தாவனத்திேல	தயாராகிக்	ெகாண்
வ ம்	லீைல.	சகல	ஏற்பா கைள ம்	ெசய் விட் 	 தினி	ெபங்க ைர	விட் ப்
ேபாய்விட்டாள்.	ஆண்டா ம்	உத்தமி ம்	ஆப்த	நண்பர்களாயினர்.
ஒ வ க்ெகா வர்	உதவி	ெசய்யேவ	உலகிேல	பிறந்தவர்களல்லவா!

உத்தமி டன்	சில	வாரங்கள்	பார்வதி	இ ந்தாள்.	பிற 	ெசன்ைன	ெசல்ல	ேவண் ய
அவசியம்	ேநரிட்ட .	உத்தமிையப்	பற்றிக்	கவைலப்பட	ேவண்டாம்.	நாங்கள்
கவனித் க்	ெகாள்கிேறாம்	என் 	ஆண்டா ம்	ேல 	டாக்ட ம்	உ தி	 றினர்.
கர்ப்பிணி	ேவஷத்திலி ந்த	ஆண்டா க் 	அனந்தாச்சாரியார்	உபசார ைரக் ம்
ேபாெதல்லாம்	ேவேறார்	அைறயிேல,	உண்ைமயிேலேய	கர்ப்ப	ேவதைன
அ பவித் க்	ெகாண் ந்த	உத்தமிக் 	ேல 	டாக்டர்	லலித மாரி	உபசாரம்
ெசய்வாள்.

உத்தமி,	ஓரள 	தன 	 க்கத்ைத	மறந் 	இ க்கலானாள்.	தன்னிடம்
ைவத்தியத் க் 	வ ேவாரின்	வரலா கைள,	லலித	 மாரி	உத்தமிக் ம்

வாள்.	ெபா ேபாக்க.

“எவ்வளேவா	ெசல்லமாக	வளர்க்கிேறாம்.	வீட் ேல	ஒ 	 ைற ம்	கிைடயா .
ழந்ைத	மட் ம்	என்னேவா	நா க் 	நாள்	இைளத் க்	ெகாண்ேட	வ கிற .

என்ெனன்னேமா	டானிக் கைளக்	ெகா த் ப்	பார்த்ேதன்.	ெகாஞ்சம்	 டப்	பயன்
ஏற்படவில்ைல”	என் 	ெசால்லி	தாய்,	தன்	மகைளக்	ெகாண் 	வந் 	ேல
டாக்டரிடம்	காட் கிறாள்.	ேல 	டாக்டர்	அந்த	ேநாயாளியின்	உடைலப்
பரிேசாதிப்பதற் 	 ன்பாக,	உள்ளத்ைதப்	பரிேசாதிக்கிறாள்.

“உட்காரம்மா!	உட்கா !	ைவத்தியச்சாைலயில்	பல	ேவர்	வந் ெகாண் ம்	ேபாய்க்



ெகாண் ம்	இ க்கத்தான்	ெசய்வார்கள்.	இங் 	ெவட்கப்படலாமா?	உட்கார்”	என்
றிவிட் 	“ ழந்ைதக் 	என்ன	வய ?”	என் 	தாைய	ேகட்கிறாள்.

“பத்ெதான்ப 	 ந் 	இ பதாம்	வய 	ஆரம்பமா ங்க”	என் 	தாய்	பதில்
றிவிட் 	 ந்தாைனயால்	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாள்கிறாள்.	ெபண்ணின்
கத்திேலா	ேசாகம்	கப்பிக்	ெகாள்கிற .	ேல 	டாக்டர்,	மி வான	 ரலில்,

“ ஷன்	இறந் 	 ன் 	வ ஷம்	ஆகியி க் மா?”	என் 	ேகட்கிறாள்.	ேநாய்
கண்டவள்	விதைவ	என்பதறிந் ,	“ ணாவ 	திவஷம்	இன் ம்	 மாதத்திேல
வரப்ேபா 	 ங்க”	என் 	நீர்	த ம் ம்	கண்க டன்	தாய்	பதில்	 கிறாள்.	எந்த
டானிக்	தான்	என்ன	பலன்	தர	 ம்,	இந்த	இளம்	விதைவக் 	என்ற	எண்ணம்
பிறக்கிற 	ேல 	டாக்ட க் .	ெப ச் டன்,	ஏேதா	டானிக்கின்	ெபயைர	எ திக்
ெகா த் 	அவர்கைள	அ ப்பிவிட் 	லலித மாரி,	உத்தமியிடம்	ெசன்

வாள்;	“இப்ேபா 	வந் 	ெசன்றாேள	ஓர்	அழகிய	ெபண்,	அவைளப்
பீ த்தி க் ம்	ேநாய்	எனக் த்	ெதரி ம்.	ப வம்	பாழாக்கப்ப வதால்	பட ம்
பாழான	ேநாய்.	அதற் 	நான்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	உண்ப ம்	உறங் வ ம்	உயிர்
வாழப்	ேபா ம்.	ஆனால்,	உள்ளம்	மகிழ்ச்சிைய	அல்லவா	உணவாகக்	ேகட்கிற !
பால்ய	விதைவயான	அந்தப்	ெபண் க் ச்	சந்ேதாஷம்	எப்ப 	இ க்க	 ம்?
விசித்திரமான	நிைலைம	இ ,	உத்தமி.	அந்தப்	ெபண்ணின்	ேநாய்	ேபாக
ேவண் மானால்	அவ க் 	நான்	ம ந் 	ெகா த் ம்	பிரேயாஜனமில்ைல.
ச கத்திேல	உள்ள	பித்தம்	ெதளி	ம ந்திட	ேவண் ம்.	அப்ேபா தான்
அபைலகைள	அைலக்கழிக் ம்	அந்தக்	ெகா ய	ேநாய்	ஒழி ம்”	என் 	 வாள்.
உத்தமிக் 	ேல 	டாக்டரின்	சிகிச்ைசச்	சாைல	ஒ 	சிறந்த	அறி 	வளர்ச்சிப்
பள்ளிக்	 டமாக	இ ந்த !

“அஜீர்ணமாம்	இந்த	அம்மா க் !	ஏன்	இ க்கா ?	எத்தைன	தடைவ	ம ந்
ெகா த்தா ம்,	எப்ப 	அஜீர்ணம்	ஒழி ம்?	இவள்	 ஷன்	ெபரிய	ெசல்வவான்.
ஊைர	மிரட் 	வான்.	வீட் ேலேயா	ஒ க்கந்தான்.	காரணம்	ெதரி ேமா?	இந்தச்
ந்தரிையக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண்ட	பிற தான்	அவ ச்	 க்கிரதிைச

பிறந்ததாம்!	அப்ப 	ஒ 	ைபத்தியக்கார	எண்ணம்	அவ க்கி ப்பதால்,	அவள்
இஷ்டத்திற் 	மாறாக	நடப்பதில்ைல;	அவ க்ேகா	உண்ண	ேவண் ய	அள
ெதரிவ	தில்ைல.	ஊரிேல	விற் ம்	பலகாரங்கள்	வந் வி கின்றன.	பிரதி	தின “
உண் 	உ கிறாள்.	பிற 	வயிற் வலி	என்கிறாள்.	வயிற் வலி	ேபாக	இரண்
ஜிேலபிையப்	பாலிேல	ேதாய்த் ச்	சாப்பிடலாம்	என் 	 வாள்.	அ ம்	நடக் ம்.
பிற 	அஜீர்ணம்	வராமலி க் மா?	ம ந் 	த ம்ேபா 	 ட	மறக்காமல்
இைதக்ேகட் க்	ெகாள்கிறாள்.	“என்ன	வைகயான	ஆகாரம்	சாப்பிடலாம்?	பிஸ்கட்
சாப்பிடலாமா?	பழம்	எ 	நல்ல ?	என் 	ேகட்கிறாள்.	ம ந் ட	இனிப்பாக
இ க்க	ேவண் மாம்.	இப்ப ப்	பணம்	மி ந்தி ப்பதால்	பாழா ம்	ேபர்வழிகள்
நடமா ம்	இேத	இடத்திேல	வ ைமயால்	வ 	வதங்கி	வயி 	ஒட் ப்ேபாய்,	பிற



எைதத்	தின்றா ம்	ஜீரணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	 யாத	அள க் 	உடல்	உ ப் கள்
ெகட் விட்டவர்க ம்,	என்னிடம்	ம ந் க் 	வ கிறார்கள்.	தர்மத் க் ம்.	நான்
என்ன	ெசய்ேவன்?	எனக் 	நன்றாகக்	ெதரிகிற .	அந்த	அஜீர்ண
ேநாய்க்காரியிடம்	உள்ள	ெபா ள்	வசதியிேல	ெகாஞ்சம்	அந்த	ஒட் ய
வயி க க் ப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தால்	இ வ க் ம்	ஒ 	ேநா ம்	வரா .	ஆனால்,
நான்	அைதச்	ெசான்னா ம்	உலகம்	ேகட் மா?”	என் ,	ம ந் 	ேத 	வ ம்
மாதரின்	வரலாற்ைறக்	 வதிேலேய	மகத்தான	அறிைவ ம்	கலந் ைரப்பாள்
ேல 	டாக்டர்.	உத்தமிக் 	லலித மாரியின்	அறி க் ர்ைம	ஆச்சரியமாகத்
ேதான்றிற் .

“வய 	இ பத்திரண் தான்.	இதற் ள்	ஐந் 	 ழந்ைதகள்,	ஏன்	இந்தப்
ெபண் க் 	 யேராகம்	வரா 	ெசால் ம்.	என்னால்	 யா .	மதனப்பள்ளிக்
அ ப் ங்கள்	என் 	 றிவிட்ேடன்”	என் 	ஒ 	ேநாயாளிையப்	பற்றி	உத்தமியிடம்

வாள்.

“எனக் 	அெதல்லாம்	ெதரியா .	உங்க	ெபண் க் 	ேநாய்	ேபாக
ேவண் ெமன்றால்	காைலயிேல	 ட்ைடப்	பால்	சாப்பிடத்தான்	ேவண் ம்”	என்
டாக்டர்	லலித மாரி	ைவத்தி	யத் க்காக	தன்	மகைள	அைழத் 	வந்த	ஒ
ெபண்மணியிடம்	 றினாள்.

“அய்யய்ேயா!	நாங்கள்	ைசவமாச்ேச,	அந்நிய	பதார்த்தம்	சாப்பிடக் டா ங்கேள.”

“அப்ேபா,	இந்த	ேநாய்க் த்	ெதரிந்தி க்க ம்.	இவங்க	ைசவர்களாச்ேச,
ட்ைடப்பால்	சாப்பிடக் டாேத.	நாம்	இவர்களிடம்	ேபாகக்	 டா 	என்ப .”

“டாக்டரம்மா!	ேகலி	ெசய்யாதீங்க,	நாங்க	ெதாண்ைட	மண்டல	 தலியாரச்ேச,
பரம்பைரயா,	ைசவம்,	நீச்சநாத்தேம	பி க்கா .”

“ஏனம்மா,	இங்ேக	என்ன	ைசவா க் 	ஒ விதமான	ம ந் ,	மத்தவா க்
ேவ விதமான	ம ந் ன்னா	இ க் ?”

“இெதன்ன	கர்மகாண்டமா	ேபாச்சி.	நாங்க	அைசவ	பதார்த்தத்ைதச்	சாப்பி வ
ெதரிஞ்சா,	எங்க	பந் க்கள்	சாதிைய	விட் 	எங்கைளத்	தள்ளி	ைவப்பாங்கேள.”

“என்ைன	என்னம்மா	ெசய்யச்	ெசால்ேற.	ேவ ம்னா	எங்க	சாதியிேல	வந்
ேசர்ந் ங்க.”



“டாக்டரம்மா!	ேநரமா .	ஒ 	காரியம்	ெசய் ங்ேகா	ம ந்ேதா 	ம ந்தா,	நீங்கேள
ஆஸ்பத்திரியிேல	இ ந்ேத	 ட்ைடப்	பாைல	அ ப்பி ங்க.	அப்ேபா	ஒ 	வம் ம்
வரா .”

“ைசவமா	இ ?	சரி,	ெசய்கிேறன்.	சிவ	சிவன் 	சாப்பிட் க்	ெகாண் 	வாங்க.
பிற 	ேசவல்	 ட	 ட்ைடயிடக்	 டாதான் 	ேதா ம்	உங்க க் !	 ட்ைடப்பால்
அவ்வள 	 சியா	இ க் ம்.	உடம் க் 	நல்ல .”

இ ேபாலச்	ைசவ ம்	ேநா ம்	ெகாண்டவர்க க் 	மதி ம்	ம ந் ம்	கலந் 	ேல
டாக்டர்	லலித மாரி	ெகா த் 	வரக்கண்ட	உத்தமிக் ,	டாக்டரிடம்	அன் ம்,
மதிப் ம்	அதிகரிக்கலாயிற் .	ஆனால்	ஆண்டா க்ேகா?
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ஆண்டாளின்	எண்ணெமல்லாம்	பரிதாபத் க் ரிய	உத்தமிக் 	ஊ 	ேநரிடாதப
த க்க	ேவண் ம்	என்ப மல்ல,	ச தாயக்	ேகாளா கைளத்	தீர்க்க ம்
நற்காரியம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	என்ப மல்ல.	எப்ப யாவ 	ேகாபங்ெகாண் ள்ள
தன்	கணவ க் ச்	சாந்தி	ஏற்பட் க்	 ம்பத்தில்	ேவ 	எவளாவ 	 காதப
த த் த்	தாேன	கி கலட் மியாக	வாழ	ேவண் ம்	என்ப தான்.	ேல 	டாக்டரின்
மனப்ேபாக் ,	அவ க் 	உத்தமியிடம்	வளர்ந் 	வந்த	அன் ம்,	அவர்கள்
இ வ ம்	 க்	 ப்	ேபசிக்	ெகாள்வ ம்	ஆண்டா க் ப்	பி க்கவில்ைல.
இப்ப ப்பட்டவர்களிடம்	சம்பந்தம்	ெகாள்வதா	என் 	சிந்திக்கலானாள்.

அந்தச்	சிந்தைன	அவ க் ச்	சஞ்சலத்ைத	வளர்த்த .	வர	இ க் ம்
ஆபத்ைதத்	த க்க	ேவண் 	வளர்ப் ப்	பிள்ைளையச்	ேசர்த் க்	ெகாண்ட	பிற
தனக்ேக	 ழந்ைத	பிறந் விட்டால்	என்ன	ெசய்வ 	என்ற	திகி ம்
ேதான்றலாயிற் .	காரியம்	 யட் ம்	 ம்மா	இ ந் விட் ப்	பிற 	உத்தமிேயா
ேல 	டாக்டேரா	கபடத்ைத	ெவளிப்ப த்திவிட்டால்	என்ன	ெசய்வ 	என்ற	பய ம்

ந் 	விட்ட .	உத்தமியின்	 ழந்ைத	வளர்ந்த	பிற 	தன்	கணவ க்
எப்ப யாவ 	ெதரிந் 	ெசாத்ைத,	உத்தமிக் ம்	அவ க் 	ேவண் யவர்க க் ம்
ெசலவிட்டால்	என்ன	ெசய்வ 	என்ற	எண்ணம்	 ைடயலாயிற் .	இதனால்,
க ற்றிராவிட்டா ங்	 ட	ஆண்டா க் 	மயக்க ம்	வரத்	ெதாடங்கிற் .
எதிர்காலத்ைத	மிக ம்	பாதிக்கக்	 ய	இந்தப்	ெபரிய	விஷயத்திேல	ஏன்
அவரசப்பட் ,	தா மாறான	ெசயல்	 ரியத்	 ணிந்தைத	எண்ணித்	திைகத்தாள்.
ேவண்டாதவள்	வயிற்றிேல	ேவதைனப்	பிண்டமாக	உள்ள	அந்தக்	க 	என்
வயிற்றிேல	உலவினால்,	மனம்	மகிழ்ச்சியில்	 ழ் ேம	என் 	தனக் த்தாேன
றிக்	ெகாண்டாள்.	ஒட் ச்	ெச 	ேபால	உத்தமியின்	 ழந்ைதைய	பிராமண
லத்திேல	ேசர்க்கப்	ேபாகிேறாம்.	இதனால்	என்ெனன்ன	அசம்பாவிதம்	ேநரி ேமா

என் 	அஞ்சினாள்.	இந்த	எண்ணம்	உதித்தப்	பிற 	ெவ 	விைரவாக	அ 	வளரத்
ெதாடங்கிற் .	விநா க் 	விநா 	விசாரம்	வளர்ந் க்	ெகாண்ேட	ெசன்ற .
ஏதாவேதார்	 க் 	வந்தாக	ேவண் ம்.	இல்ைலேயல்	கால வ ம்	கண்ணீர்
விட	ேவண் ம்	என் 	அவ க் ச்	சதா	யாேரா	 வ 	ேபாலி ந்த .	தனக்
உதவி	ெசய்ய	வந்த	உத்தமியிடம்	 தலிேல	காட் ய	அன் 	மாறி,	ெபாறாைம
உண்டாயிற் .	“இந்தப்	பாவிக் 	உண்டான	க ,	எனக் 	ஏேனா	உண்டாகக்	 டா .
அவளிடம்	நான்,	 ழந்ைதைய	அல்லவா	தானம்	ேகட்கிேறன்.	என்	கணவைன
மகிழ்விக்க,	அவள்	 ழந்ைதைய	இரவல்	ெப கிேறன்”	என் 	ஏேதேதா
எண்ணினாள்.	அழ ம்	ெதாடங்கினாள்.	 க்கெம ம்	ெவப்பம்	ெப ச்ெச ம்



ஆவியாகி,	கண்ணீர்ப்	ெபாழிந்த .	ஒ நாள்	இவ்விதம்	அ 	ெகாண் ந்த
சமயத்திேல,	வழக்கமாக	வ ம்	கணவைனக்	கண் ,	கண்கைளத்	 ைடத் க்
ெகாண் 	சிரிப்ைப	வ ந்தி	வ ந்தி	அைழத்தாள்.	அசட் த்தனம்	வந் 	நின்ற .

“ஆண்டாள்!	அழறயா?	ஏன்?	என்ன?	உடம் க் 	என்ன ?”	என் 	ேகட்டார்.
கர்ப்பிணிகள்	அழக் டா 	என் 	டாக்டர்	 றக்	ேகட்ட ண் .	எனேவ,	ஆண்டாள்
கண்கைளக்	கசக்கிக்	ெகாள்வ 	அவ க் ப்	பி க்கவில்ைல.	கண்கைளத்
ைடத்தார்.	கன்னத்ைதக்	கிள்ளினார்.	“கண்ணல்லேவா!	எதற்காக	அ கிறாய்?

வயிற்ைற	வலிக்கிறேதா?”	என் 	கனிேவா 	ேகட்டார்.	 ற் ற் ம்	பார்த் விட்
ஒ 	 த்தம்	தந்தார்	அவசர	அவசரமாக.	மீண் ம்	ேகட்டார்,	“என்ன	உடம் க் ?”
என் 	‘இவ்வள 	ஆைச ம்	எனக் க்	 ழந்ைத	பிறக்கப்	ேபாகிற 	என்ற
சந்ேதாஷத்தால்தாேன	இவ க் 	உண்டாயிற் ?	உண்ைமையத்	ெதரிவித்தால்
என்ைன	ெவட் ப்	ேபாடலாமா	என்றல்லேவா	அவ க் த்	ேதான் ம்?	ஐேயா!	நான்
என்ன	ெசய்ேவன்?’	என் 	ஆண்டாள்	ெசால்லவில்ைல.	ஆனால்	அவ ைடய
கண்கள்	ேபசின.	அவர்	கண் 	ெகாள்ளவில்ைல.	அவ ைடய	உத 	 த்திடக்
கண்டார்.	‘ஆகா!	ஆண்டாள்	நல்ல	அழகிதான்’	என் 	தனக் ள்	ெசால்லிக்
ெகாண்டார்.	அவள்,	மனத்திேல	 ண் 	கிடந்த 	அவ க் த்	ெதரியா .

“ெதய்வீகமான 	காதல்!	இதன்	சக்திேய	அபாரம்.	அ 	மன்னைன	மண் ைச
ன் ம்	மண் யிடச்	ெசய் ம்	மாவீரைன ம்	பணிய	ைவக் ம்”	என்ெறல்லாம்
கிறார்கேள	ெயாழிய,	ஆடவர்	உலகம்	ெபண்களிடமி ந் 	எதிர்ப்பார்க் ம்
கல ம்	 ம்ப	வளர்ச்சிக்கான	மார்க்க ம்	கிைடக்கக்	காணாமற்ேபானால்

அவர்க க் 	ஆயாசம்	ேமலி கிற .	ஆைச	க கி	வி கிற ,	ேமாசமான
நிைலைம	ஏற்ப கிற 	என்பைத	ஆண்டாள்	எண்ணினாள்.	ஏக்கத்திேல
ழ்கினாள்.

“ஆண்டாள்!	என்ன	ெசய்யற 	ெசால்ேலன்.	வயத்ைத	ெராம்ப	வலிக்கிறேதா?”
என் 	ேகட்டார்	கபடமறியாத	கணவன்	ெவட்கத்தா ம்,	அச்சத்தா ம்	ஆண்டாள்
அ மதிக்க	வில்ைல.	இல்ைல	என்றால்	வயிற்ைறத்	தடவி	வலிையப்
ேபாக்கியி ப்பார்,	வாஞ்ைச டன்.

“ ழந்ைதயாட்டம்	அ ண்ேட	இ க்காேத,	ஆண்டாள்.	 ரண	கர்ப்பிணிகள்
அழப்படா ன் 	டாக்டர்	ெசால்றா.	எ க் 	நீ	அழ ம்?”

“என்	ஜாதகத்ைதப்	பார்த்தீேரா?”

“ஜாதகத்ைதயா?	இல்ைலேய,	ஏன்?”



“நான்	என்னத்ைதச்	ெசால்ேவன்?	ேநத் 	ராத்திரி	ஒ 	ெகட்ட	ெசாப்பனம்
கண்ேடன்.	அைத	நிைனச்சாேல	கர்ப்பம்	கலங்கற .	அ ைக ம்	தானா	வர்ற .”

“அ 	பித் க் ளி!	ெசாப்பனத்ைத	எண்ணிண்டா	அழற .	அ 	அசேட!	அப்ப
என்ன 	கண் ட்ேட	பிரமாதமான	ெசாப்பனம்?”

“அைத	ஏன்	ேகக்கேறள்?”

“சரி,	ெசால்ல	ேவண்டாம்.”

“மனசிேல,	அ 	இ ந் ண் 	என்னேமா	ேவதைன	பண்ணறேத.”

“அப்ப ன்னா	ெசால் .	மன 	நிம்மதியா ம்.	ேநக் 	இந்தச்	ெசாப்பனங்களிேல
நம்பிக்ைக	கிைடயா .”

“உமக் 	எதி ம்	நம்பிக்ைக	கிைடயா .	நான்	கண்ட 	ேபால	நீர்	கண் ந்தா,
ெதரி ம்	உமக் ?”

“சரி,	சரி,	நான்	கர்ப்பமா	இ ப்ப 	ேபால்	நீர்	இ ந்தா	உனக் த்	ெதரி ம்,	அந்த
ேவதைனன் 	 டப்	ேப ேவ	ேபாலி க் .	சரி,	விஷயத்ைதச்	ெசால் .	என்ன
ெசாப்பனம்	கண்ேட?”

“ேநற் 	மாைலேய	எனக் க்	ெகாஞ்சம்	மயக்கம்	இ ந்த .	என்னேமா
கிடக் ன் 	வழக்கம்ேபால	சாப்பிட் ப்	ப த் ண்ேடன்...”

“அ தான்	தப் .	எப்ேபா	மயக்கேமா,	அப்ேபா	சாப்பிடலாேமா?	லங்கணம்	பரம
ஔஷதம் 	ெபரியவா	ெசால்வாேள!	சாப்பிடாம	ப த்தி ந்தா	ெசாப்பனேம
இ ந்திரா .”

“ெபரிய	டாக்டர்தான்.	 ம்மா	இ ம்.	கர்ப்பிணிகள்	பட் னியா	இராத்திரியிேல
ப க்கக்	 டா ன் 	சகல ம்	ெசால்வா.	அதனாேலதான்.	 க்கம்	வந்த .	பாதி
ராத்திரி	இ க் ம்.	யாேரா	என்	பக்கத்திேல	வந் 	ப த்தா.”

“என்ன 	இ ?”

“ெசாப்பனத்திேல.”



“அப்பா,	நீ	ெசால்ல	ஆரம்பிச்சேத	ேநக் 	ஒேர	திகிலா	ேபாயி த் .”

“ப த்த 	ஆணா	ெபண்ணான் சரியாத்	ெதரியேல.	யார ,	யார ன் 	நான்
ேகட்கக்	ேகட்க	யா ன் 	ெதரியைல	யான் 	ெசால்லிண்ேட	என்	தாைடையப்
பி ச்சிக்	கிள்ளிண் 	என்ெனன்னேமா	ேகாணல்	ேசட்ைடகெளல்லாம்	ெசய்ய
ஆரம்பித்த 	அந்த	உ வம்.”

“என்ன	ேசட்ைட	ெசய்த ?”

“ேசட்ைட	ெசய்த ன்னா,	எல்லாம்	நீங்க	ெசய்ேவேள	ேசட்ைடகள்,
அ ேபாலத்தான்.	நான்	ஒ 	திமி 	திமிரிண் 	எ ந்ேதன்.	உடேன	கலகலன்
சிரிச்சிண் .	“ஏண் ,	ஆண்டாள்,	என்ைனத்	ெதரியல்ைலயா?	நான்தான்	உன்
ஆத் க்	கார க் 	 தல்	ஆத் க்காரியா	இ ந்தவான் 	ெசால்லிற் 	அந்த
உ வம்.”

“அந்தச்	சனியனா?	உன்	ெசாப்பனத்திேல	வந்தா?”

“நடந்தைதக்	ேக ம்.	நான்	பயந் ேபாய்,	காைலத்	ெதாட் 	நமஸ்காரம
ெசய் ண் ,	“எங்ேக	வந்ேதள்?	என்ன	ேவண் ம்	ேநாக் ”ன் 	ேகட்ேடன்.	உடேன
என்	வயித்ைதக்	காட் ,	“உள்ேள	இ க்ேக,	அ 	ேவண் ம்	அைத	எ த் க்
ெகாண் 	ேபாகத்தான்	வந்ேதன்”	என் 	ெசால்லிவிட் ,	உம்ம	 தல்	சம்சாரம்
சிரிச்சா,	ேநக் 	ஒேர	அெழ	வந்த .	ஐையேயான் 	 விேனன்.	உடேன	என்
வாைய	அவ	 விட் ,	என்ைன	ஒ 	பயங்கரமான	பார்ைவ	பார்த்தாள்,	“அ
ஆண்டாள்!	உனக் க்	 ழந்ைத	பிறந்தால்	அ த்த	நாேள	உன்	 ஷன்	உயிர்
ேபாய்வி ம்.	ஜாதகப்	பலன்	அப்ப யி க் .	 ழந்ைத	பிறக்காவிட்டால்	அவர்
தப் வார்.	அ 	ெதரிந் தான்	பகவான்	எனக் த்	 ழந்ைத	இல்லாமேல	ெசய்தார்.
இப்ேபா 	உன்	வயிற்றிேல	உல வ 	 ழந்ைதயல்ல.	நம்ம	ஆத் க்காரரின்	உயிைரக்

க்கப்	ேபா ம்	எமன்.	அைதக்	ெகான்றால்	அவர்	பிைழப்பார்.	அ 	பிைழத்தால்
அவைரக்	ெகாண் வி ம்”	என் 	 றினாள்.

“இ 	என்ன 	மகா	பயங்கரமா	இ க்ேக!	 ழந்ைத	பிறந்தால்	நான்	சாேவனா?
ஜாதகம்	அப்ப ன்னா	இ க் ?”

“ேநக்ெகன்ன	ெதரி ம்?	 ங் ம ம்	மஞ்ச ம்	 சிக்	ெகாண் 	அவள்	 ங்கக்
ங்கச்	சிரிச் ண் 	ெசான்னா.	ேநக் ப்	பயத்தாேல	உடல்	வியர்த் ப்	ேபாச் .

ைக ப்பி	நமஸ்காரம்	ெசய் ,	“அம்மா!	ேநக் 	இம்மாதிரி	கஷ்டம்	வரச்



ெசால்லாேத.	உனக் க்	ேகாயில்	கட் 	நமஸ்கரிக்கிேறாம்” 	ெகஞ்சிேனன்.
என்னாேல	என்ன 	ெசய்ய	 ம்?	உன்	வயத்திேல	அந்தக்	க 	வளர	வளர,	அவர்
உயிர்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமா	ேபாயிண்ேட	இ க் .	இைத	என்னாேல	த க்க

யா .	ஒ 	வழிதானி க் .	உன்	க ைவ	நான்	சிைதத் 	வி கிேறன்.	பிற
உன்	 ஷன்	தப் வார் 	ெசான்னா.”

“நீ	என்ன	ெசான்ேன?”

“என்ன	ெசால்ேவன்?	 ஷைனவிடப்	பத்தினிக க் 	ேவேற	என்ன	ேவண் ம்?
நான்,	“க 	ேபானா ம்	ேபாகட் ம்	அவர்	தப்பினால்	ேபா ம் ”	ெசான்ேனன்.
உடேன	அவ	என்	வயித்ைதப்	பி ச் 	ஒேர	அ த் 	அ த்தினா.	எனக் 	உயிேர
ேபாவ 	ேபாலி ந்த 	அ த்த	வினா 	நான்	விழிச்சிண்ேடன்.”

“சனியன்!	இவ்வள ம்	ெசாப்பனந்தாேன!”

“ெசாப்பனந்தான்.	ஆனால்	கர்ப்பம்	கைலந் 	ேபாயி க்ேக!”	என் 	 றி,	ஆண்டாள்
ேதம்பினாள்.	அவ ம்	தன்ைனயறியாமல்	இரண்ேடார்	 ளி	கண்ணீர்	விட்டார்.
அந்த	ேநரத்தில்	டாக்டர்	லலித மாரி	அங் 	வந்தாள்.

ஆண்டாள்	அ 	ெகாண் ப்பைத ம்,	அவள ேக	அமர்ந் 	ெகாண் 	அவள்
ஷன்	கலங் வைத ம்	கண்ட	ேல 	டாக்டர்	லலித மாரி	ஒன் ம்	 ரியாதவளாய்,

“ஏன்	என்ன	சமாசாரம்?	ஏன்	இரண் 	ேப ம்	அ கிறீர்கள்?	ஏதாவ 	விபத்தா?”
என் 	மடமடெவன	ேகட்கலானாள்.

ஒ 	ெபண்ணின்	எதிரில்	அ வ 	ேகவலம்	என் 	க திக்	ெகாண் 	ஆண்டாளின்
கணவன்	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண் 	விசாரத் டன்,	“சிகசாரப்பலன்
யாைரத்தான் ம்மா	விட் வி ம்?	ைகக் 	எட் ய 	வாய்க் 	எட்டவில்ைல	என்
கைத	ேபாலாயிற் .	என்ன	ெசய்வ ?	ெகா த் 	ைவத்த 	அவ்வள தான்”
என் 	 றினார்.

“கிரகசாரமாவ 	பரசாரமாவ !	நீங்கள்	ேப வ 	எனக்	ெகான் ம்
ரியவில்ைலேய”	என் 	டாக்டர்	ேகட்க,	ேசாகத் டன்,	கனவில்	 தல்	மைனவி
வந்த ம்,	ஜாதகப்பலைனக்	 றிய ம்,	ஆண்டாள்	அலறிய ம்,
க ச்சிைதந்த மான	விஷயத்ைத	ஐயர்,	சாங்ேகாபாங்கமாகக்	 றி	 த்தார்.

இைடேய	ஏ ம்	ேபசாமல்	லலித மாரி,	அந்தப்	 ைன	 ட்ைடப்	ெபா ைம டன்
ேகட் க்	ெகாண் ந் 	விட் ,	ஆண்டாைள	உற் 	ேநாக்கியப ,	“பாபம்!



ஆண்டாளின்	ஆைச	அவலமாகிவிட்டதற்காக	நான்	வ ந் கிேறன்.	இனி,	இங்ேக
தங்க	ேவண் ய	அவசிய ம்	இல்ைல.	ஆண்டாைள	அைழத் க்	ெகாண் ,	திவ்ய
ேசத்திரங்க க் ப்	ேபாய்விட் 	வா ங்கள்”	என் 	அ தாபத் டன்	 றினாள்.
ஐயர்	ஆண்டா க் க்	ைதரியம்	 றிவிட் 	ம தினம்	இரா காலத்திற் ப்	பிற ,
வீட் ற் 	அைழத் ச்	ெசல்வதாகச்	ெசான்னார்.	இதற் ள்	லலித மாரி,	பில்
தயாரித் க்	ெகா த்தாள்.	பணம்	ம தினம்	ெகாண் 	வ வதாகக்	 றிவிட் ,
அவர்	ேபாய்விட்டார்.

பிற 	லிலித மாரி,	ஆண்டாளிடம்	ெசன் ,	“ஏன்	இந்தச்	 ?”	என்
க க த்த	 கத் டன்	ேகட்டாள்.	“ேநக் 	ஒப்பேல”	என் 	சாதாரணமாக
ஆண்டாள்	பதில்	 றினாள்.	“எ 	பி க்க	வில்ைலயம்மா	உனக் ?	தாலி	கட் ன

ஷைன	ஏய்த் 	வாழ்வ 	பி க்கவில்ைலயா?	கர்ப்பிணி	என் 	ெபாய்	 றிய
பி க்கவில்ைலயா?	ஆண்டாள்!	நீ	ெபரிய	ஜாலக்காரி!	அந்த	அசட் ப்	ேபர்வழிைய
ஆட் ப்	பைடக்கிறாய்.	ெகாஞ்சமாவ 	 த்தி ள்ளவனிடம்	இ 	ேபால	எவளாவ
ெசய்ய	 யன்றால்	ெத 	சிரித் விட் க் ம்,	இந்ேநரம்.	எப்ப ேயா	ேபாகட் ம்	நீ
உத்தமிைய	நம்பைவத் 	ேமாசம்	ெசய்த	காரணம்	என்ன?”	என் 	லலிதா
ேகட்டாள்.

“ த்ரா	வீட் க்	 ழந்ைதைய	என்	 ழந்ேதன் 	 றி,	எங்க	ஆத்திேல	வளக்கற
மகா	பாபகாரியம் 	ேநக் 	பயமாயி த் 	அ க்காகத்தான்	அவரிடம்
ெசாப்பனம்ன் 	கைத	ெசான்ேனன்	நீ	இப்ேபா	அ க் 	ஏன்	பிரமாதமா
ேகாபங்ெகாள்ேற?	நான்	ேவ மானா	 ேறா,	இ ேறா	தந் டேறன்”	என்றாள்
ஆண்டாள்.

“ேமாசக்காரி!	சாதி	அகம்பாவம்	பி த்தவேள!	உன்	 ைற ம்	இ ைற ம்
ப்ைபயிேல	ேபா ”	என் 	ேகாபமாக	 றிவிட் ,	லலிதா	விஷயத்ைத	ெமள்ள

உத்தமியிடம்	உைரத்தேதா ,	திகிலைடந்த	அவ க் த்	ேத தல்	 றி	உத்தமிக் ப்
பிறக் ம்	 ழந்ைதையத்	தான்	வளர்த் க்	ெகாள்வதாக	வாக்களித்தாள்.

மைனவியின்	ேபச்ைச	ெமய்ெயன	நம்பிய	ஐயர்	ஆண்டா க் 	அதிகமான
ேபாஷைணகள்	ெசய்யத்	ெதாடங்கினார்.	திராட்ைச ம்	கமலா ம்,	சாத் ம்
பிற ம்	 ைட	 ைடயாக	வந்தன.	 திய	 திய	டானிக் கள்	க ச்	சிைறந்தேத
என் 	கவைலப்பட் 	ஆண்டாள்	 ம்பாக	இைளத் 	வி வாேளா	என் 	பயந்த
ஐயர்,	அவள்	மனம்	நிம்மதியாக	ேவண் ெமன் 	க தி,	சரசமாட ம்
ெதாடங்கினார்.	எனேவ,	ஆண்டா க் 	நஷ்டம்	இல்ைல,	இலாபந்தான்!!

ஊ க் ப்	ேபாயி ந்த	பார்வதிக் 	இவ்விஷயம்	 ட்சசமாகத்	ெதரிவிக்கப்பட்ட .



பார்வதி ம்	வந் 	ேசர்ந்தாள்.	ஆண்டாளின்	 ேராகம்	பார்வதிக்
ஆச்சரிய ட்டவில்ைல.	மாறாக,	சந்ேதாஷேம	தந்த .	“அந்தச்	சாதி	ெவறி	பி த்த

ம்பத்திேல,	உத்தமியின்	 ழந்ைத	வள வ 	ச தாயத் க் 	நட்டம்.	எனேவ,
எந்தக்	காரணத்ைதக்	ெகாண்ேடா,	அ 	ேநரிடாமற்	ேபானதற்காக
அகமகிழ்கின்ேறன்”	என் 	 றினாள்.

உத்தமி ம்	ேத தல்	அைடந்தாள்.	ேல 	டாக்டரின்	சிகிச்ைசச்சாைல	அவ க்
ஒ 	சிறந்த	ேபாதைனக்	 டமாக	விளங்கிய .	ேல 	டாக்டர்	ேபாலேவ	தன்
வாழ்ைவ ம்	 ன் ற்ேறாரின்	ெதாண் ற்காகப்	பயன்ப த் வ 	என	 	ெசய்
ெகாண்டாள்.	
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“டாக்டர்	லலித மாரிக் 	உன்	விஷயமாக	விேசஷ	அக்கைற	இ ப்ப 	எனக் த்
ெதரி ம்.	ஆகேவ,	நான்	இந்தச்	ெசய்தி	ெதரிந்த ம்	ெபங்க ர்	ேபாய்த்தான்	தீர
ேவண் ம்	என் 	நிைனக்கவில்ைல.	ஆனால்	நான்	ெபங்க ர்	வரேவண் ய
அவசியம்	ஏற்பட்ட ”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	உத்தமியிடம்	பார்வதி	ஒ 	விளம்பரக்
க தத்ைதக்	ெகா த்தாள்.

இன் லாப்	ஜிந்தாபாத்!
அச் த்	ெதாழிலாளேர,
தலாளித்வ	நச்சரைவ	ந க் ங்கள்!

அச் த்	ெதாழிலாளர்	மாநா
உலகத்	ெதாழிலாளேர	ஒன் ப ங்கள்!
ேதாழர்கேள!

மாகாண	அச் த்	ெதாழிலாளர்களின்	 தல்	மாநா ,	ெபங்க ரில்
நைடெப கிற .

ெதாழிலாளர்	தைலவ ம்,	“ரட்சகன்”	பத்திரிைக	ஆசிரிய மான	ேதாழர்
பார்த்திபன்	தைலைம	வகிக்க	இைசந் ள்ளார்.

பிரசங்க	 ஷணி	ேராஸ்	ேமரி	அம்ைமயார்	மாநாட்ைட	ஆரம்பித் 	ைவப்பார்.

ெகாைடவள்ளல்	ஆலால ந்தரர்	ெகா 	ஏற் 	விழா	ஆற் வார்.

கலாரசிகர்	கனகசேபசர்,	‘கால ம்	காவிய ம்’	என் ம்	ெபா ள்	பற்றிப்	ேப வார்.

கட்டணம்	இல்ைல!	அைனவ ம்	வ க!!	மாநாட் ப்	பிரதிநிதிகள்	மாகாணம்
ராவிலி ந் ம்	வ கின்றனர்.

இங்ஙனம்,
அச் த்	ெதாழிலாளர்
மாநாட் 	வரேவற் 	கழகத்	தைலவர்,
ஆ கம்	பிள்ைள.



என் 	பல	வர்ணங்களில்	அச்ச க்கப்பட்ட	அந்தத்	 ண் 	விளம்பரத்ைதப்
ப த் விட் ,	உத்தமி	பார்வதிையப்	பார்த்தாள்	 ன்னைக டன்.	 ன்னைகயின்
ெகா ள்	விளங்கவில்ைல,	ேல 	டாக்ட க் .	பார்த்திபன்	என்ற	எ த் ப்
ெபாறிக்கப்	பட் ந்த	இடத்திேல	தன்	விரைல	ைவத் க்	ெகாண் ,	விழியால்
லலித மாரிக் 	உத்தமி	விஷயத்ைத	விளக்கினாள்.

“ஓேகா!”	என் 	டாக்டர்	ேகலி	ெசய்யேவ,	பார்வதி	தைலைய	அைசத் விட் ,
“பார்த்திபன்,	இந்த	மாநா 	 ட் வ 	 தியேதார்	ேமாச 	ெசய்வதற்காக
இ க் ம்.	அ 	என்ன	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	நான்	வந்தி க்கிேறேன
தவிர	உத்தமி	எண் கிறப ,	பார்த்திபனிடம்	காதல்	ெகாண்டல்ல.	அவ ைடய
மாயஜாலங்க ம்,	மயக் ம்	ெமாழிக ம்	என்ைன	ஏமாற்றா .	அவன்	இத்தைன
நாட்களாக	மைலயாள	நாட் ேல	கதகளி	நடனம்	காணச்	ெசன்றி ந்தானாம்,
கலாரசிகர்	கனக	சேபசர்	ஏ களிேல	ப த் க்	காட் ய	ரசங்கைளக்	காண.	அவன்
பல	வீ 	 ைழந் 	மேனாகரிகளிடம்	பாடங்	ேகட்டானாம்.	அந்தப்	பயிற்சி
காலத்திேல.	 ைஜயிேல	 லி	 ந்த 	ேபாலப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தாராம்,	ஆலால ந்தரர்.
அவைர ம்	சரிப்ப த்தி,	பாத்திபன்	இங்ேக	இ த் 	வ கிறான்!	ெகாைடவள்ளல்
என் 	ெபயராம்.	ெத க்	ேகா யிேல	பிச்ைசக்காரன்	வ வைதக்	கண்டாேல
கதைவத்	தாளிட் க்	ெகாள் ம்	ேலாபி	ஆலால	 ந்த க் !	இங் ள்ள
மக்க க் 	உண்ைமயிேல,	ஆலால	 ந்தரர்	எப்ப ப்	பட்டவர்	என்ப 	ெதரி ம்.
மாநாட் ேல	அவைரக்	கர்ணெனன் ம்	 மணன்	என் ம்	 கழ்ந் 	ேப வார்கள்.
விஷயமறியாத	மக்கள்	உண்ைமதான்	என் 	நம் வார்கள்”	என் 	பார்வதி
ஆத்திரத் டன்	 றிவிட் ,	அச் த்	ெதாழிலாளி	ஆ கம்	பிள்ைள	என்பவர்
யார்?	எங்ேக	இ ப்பவர்?	எப்ப ப்	பட்டவர்?	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்	என் 	டாக்டரிடம்	 றினாள்.

லலித மாரி,	கம்ப ண்டைரக்	 ப்பிட் ,	“உனக் 	அச் த்	ெதாழிலாளி	ஆ கம்
பிள்ைள	ெதரி மா?”	என் 	ேகட்டாள்.	ஆனால்	எனக் ச்	சிேநகிதமில்ைல.
எப்ேபாதாவ 	பார்ப்ப ண் ...”	என் 	கம்ப ண்டர்	இ த் க்	ெகாண்ேட
ேபானான்.	தனக் த்	ெதரிந்தவர்தான்	ஆ கம்	பிள்ைள	என்பைதக்	காட் க்
ெகாள்ள	அவன்	வி ம்பவில்ைல	என்ப 	அவன்	ேபச் த்	ேதாரைணயினாேலேய
ெதரிந்த .	ேல 	டாக்டர்,	பார்வதிையப்	பார்த் ,	“மற்ற	விஷயங்கைள	நீேய
ேகட் க்ெகாள்”	என் ைரத்தாள்.	பார்வதி,	 ண் 	விளம்	பரத்ைதக்	காட் ,	“இந்த
மாநா 	சம்பந்தமாக	அவைரச்	சில	விஷயம்	விசாரிக்க	ேவண் ம்.
அதற்காகத்தான்	அவைர	உங்க க் த்	ெதரி மா	என் 	ேகட்கிேறன்”	என்
றினாள்.

“அவைரயாவ 	 வைரயாவ .	அவன்	எனக் த்	ெதரிந்தவன்	என் 	ெசால்லிக்



ெகாள்ளேவ	நான்	ெவட்கப்	ப கிேறன்.	நீங்கள்	அவைன	அவ்வள 	மரியாைதயாக
அவர்	இவர்	என் 	ெசால் கிறீர்கேள.	ஆ கம்	 த்த	அம்பக்	ேபர்வழி,
ெபங்க ரிேல	அவ க் 	அம்பக்	ஆ கம்	என் 	தாேன	ெபயர்.	 தான்
அவ க் ப்	ேபாசனம்!	ேமாசம்	ெசய்வ தான்	ேமாட்சம்	அவ க் !	ெபரிய	பகல்
ேவடக்காரப்	பயல்;	 காரன்.	அவன்	அச் த்	ெதாழிலாளர்	மாநாடா	நடத்தப்
ேபாகிறான்.	மச் த்	ெதாழிலாளர்	மாநா 	 ட	நடத் வான்.	யாேரா	பாவம்	நல்ல
ம ஷர்கைள,	இங்ேக	இ த் 	வந் 	அகப்	பட்டைதச்	 ட்டப்	ேபாகிறான்.
உங்க க் ப்	பார்த்திபேரா,	மற்றவர்கேளா	ெதரிந்தி ந்தால்,	உடேன	தந்தி	அ த்
வி ங்கள்.	இந்தப்	பயைல	நம்பி,	ெபரிய	ம ஷர்கள்	வந் 	மனக்கஷ்டம்	அைடயக்
டா 	பா ங்ேகா”	என் 	கம்ப ண்டர்	 றினான்.

பார்வதி	சிரித் விட் ,	“இனம்	இனத்ேதா தான்	ேச ம்!	ஆ கம்	வயிற்ைறக்
க வ	ேமாச 	ெசய்பவன்.	இந்தப்	பார்த்திபன்	 தலியவர்க க் 	அந்த	நிைலைம
இல்ைல	என்றா ம்,	அவர்கள்	அம்பக்	ஆ கத்திற் 	எந்தவிதத்தி ம்
ைறந்தவர்களல்ல.	இ 	இ க்கட் ம்.	நான்	இந்த	ஆ கத்ைதப்	பார்த் ப்	ேபச

ேவண் ம்.	எங்ேக	ேபானால்	பார்க்கலாம்?”	என் 	ேகட்க,	கம்ப ண்டர்,	“நீங்க	ஒ
ேவ க்ைக!	அவைனப்	பார்க்க	நீங்க	ேபாவதா,	ெராம்ப	இலட்சணம்.	வாடா
க ேதன்னா	வ வான்.	அவைனப்	பார்க்கற க் ப்	ேபாக மா?	அவன்	 த்த
மட்டமான	ேபர்வழிங்க.	என்னேமா	மாநா 	 ட்டறான் 	மதிச்சிடாதீங்க.	அம்பக்
ஆ கத்ைதக்	ேகட்டால்ேலா	ெதரி ம்.	ஆளின்	ேயாக்கியைத”	என் 	 றிவிட்
ம தினம்	ஆ கத்ைத	அைழத் 	வ வதாகச்	ெசான்னான்.

“ேசற்றில்தாேன	தவைள	இ க் ம்!	தவைளக் ம்	ேச தாேன	கிைடக் ம்.
அ ேபாலத்தான்,	அம்பக்	ஆ கத்திற் 	ஏற்ற	ஆள்தான்	பார்த்திபன்!
பார்த்திப க் 	ஏற்ற	ஆள்தான்	ஆ கம்.	ஆனால்	இந்த	இரண்
ேவடதாரிக மாகக்	 க்	ெகாண் ,	அச் த்	ெதாழிலாளைரக்	ெக ப்பதா?	சீச்சீ!
இ 	மகா	ேகவலம்.	ஏைழத்	ெதாழிலாளரின்	ெவள்ைள	உள்ளத்ைத	இப்ப க்
கபடர்கள்	ெகாள்ைள	அ க்கின்றனர்.	இ மகா	 ேராகம்”	என் 	பார்வதி
பரிதாபத் டன்	ேபசலானாள்.	“பைழய	ைபத்தியம்	இன் ம்	அவ க்
விடவில்ைல”	என் 	உத்தமி	டாக்ட க் க்	 றினாள்.	“ஒவ்ெவா வ க் ம்
ஒவ்ெவா 	மாதிரியான	ைபத்தியம்”	என் 	 றிவிட் 	ேல 	டாக்டர்	சிரித்தாள்.	
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மாநா 	ஆடம்பரமாக	ஆரம்பமாயிற் .	யாைன	 திைர டன்	ஊர்வலம்.
தைலவர்களின்	க த் 	ேநா மள 	மலர்	மாைலகள்,	தர்மகர்த்தாக்க ம்,
மடங்களின்	ஆட்க ம்,	ஊர்வலத்திேல	கலந் 	ெகாண்டனர்.	ஆலால ந்தர க்
இந்த	ஆடம்பர	ெசல 	தான்	தைலயிேல	வந் 	வி ேமா	என்ற	பயம்	ேமலிட்
விட்ட .	ஊர்வலத்ைதப்	ேபாட்ேடா	எ த்தனர்.	பத்திரிைகயிேல	அந்தக்	காட்சி
ெவளிவ கிறேபா 	ஊரார்	தனக்கி க் ம்	ெசல்வாக்ைக	எண்ணித்	தன்னிடம்
ெப மதிப் க்	ெகாள்வார்கள்	என்ற	 ரிப் ப்	பார்த்திப க் .	கலாரசிகர்
கனகசேபச க்ேகா,	இ ேபான்ற	ஊர்வலக்	காட்சிகைள	எந்ெதந்தப்	 லவர்
எப்ப ெயப்ப 	வர்ணித்தி க்கிறார்கள்	என்ற	ஆராய்ச்சி.	ஆ கத்திற் 	அன்
சரியான	சந்ேதாஷம்.	ெபங்க ர்	மட் மல்ல.	பல	ஊர்களில்	“ெதாழில்”	நடத்த

ம்.	இந்த	ஒ 	மாநாட் 	மதிப்ைப	 தலாக	ைவத் க்	ெகாண் 	என்ற
எண்ணம்	அவ க் .	ஊர்வலத்திேல	 தலாளிமார்களின்	அ மதியின்	ேபரில்
கலந் 	ெகாண்ட	ெதாழிலாளர்கள்	இந்த	ஆடம்பரத்ைதக்	கண் 	திைகத்தனர்.
நம்மிடம்	அக்கைற	காட்ட	இவ்வள 	பணம்	ெசலவாகிற ;	நம 	நிைலேயா
ஒன் ம்	உய வதாகக்	காேணாம்	என்ற	திைகப் 	அவர்க க் .	ஒ 	 றம்
வாத்தியேகாஷம்.	மற்ேறார்	 றம்	வீர ழக்கங்கள்.	“ தலாளித் ம்	ஒழிக!	ெதாழில்
அர 	ஓங் க!”	என்ற	அலங்கார	அட்ைட	வைள கள்.	மாநாட் 	ைவபவம்	ஒ
தி விழா	ேபான் 	காணப்பட்ட .பார்வதி,	மாநாட் ப்	பந்தலிேல,	ஒ 	 ைலயிேல
உட்கார்ந் 	ெகாண் ,	நிகழ்ச்சிகைளக்	கவனிக்கலானாள்.	பார்த்திபன்,	 ன்
இ ந்தைதவிடச்	சற் ப்	ப த் 	இ ப்பைதக்	கண்டாள்.	ஆலால ந்தரர்,	கைளத்
இ ப்ப 	ெதரிந்த .	கனகசேபசரின்	 கம்	கைல	உணர்ைவக்	காட் வ 	ேபால
மாறி	மாறி	மலர்வ ம்	 விவ மாக	இ ந்தைதக்	கண்டாள்.	உள் ர	ேதவார
பஜைனக்	ேகாஷ் யாரின்	பாட டன்	மாநா 	 வங்கிற் .	பிரார்த்தைன	 ந்த
பிற 	தைலவர்க க்ெகல்லாம்	ஆ கம்	மலர்மாைல	 ட் னான்.	மாநாட் னர்
ைகதட் ச்	சந்ேதாஷத்ைத	ெதரியப்ப த்தினர்.

“ெவள்ைளக்காரர்கள்	 ட	அவ டன்	ேபச	 யா .	அவ்வள 	ேஜாராக
இங்கிலீஷ்	ேப வாராண்டா	தைலவர்.”

“ கத்திேல	கைள	பா டா!”

“பக்கத்திேல	ஒ 	ெபரியவர்	இ க்கிறாேர,	அவர்	ெபரிய	ெஜமீன்தாராம்.



எத்தைனேயா	ேகா 	பணம்	இ க்காம்	அவரிடம்.”

“அவ க் ப்	பக்கத்திேல	இ ப்பவர்	ெபரிய	கவியாம்.	காளேமகம்,	கம்பன்
ேபான்றவர்கைளவிட	ேமலாம்	இவர்.”

“ஆ கம்	ெகட் க்காரப்	ேபர்வழிடா,	எங்ெகங்ேகேயா	இ ந் ,	யார்	யாைரேயா,
அைழத் 	வந்தி க்கிறான்.”

இப்ப 	மகாஜனங்கள்	மாநாட்ைடப்	பற்றி	மனம்	ேபான	ேபாக்கிேல	ேபசிக்
ெகாண்டனர்.	ஆடம்பரத்தி ம்	ெவளி	ேவஷத்தி ம்	இவ்வள 	 லபத்திேல
ஏமாந் 	ேபா ம்	இந்த	மக்கைளக்	ெகாண் ,	எப்ப ச்	ச க	ெபா ளாதாரப்
ரட்சிைய	உண்டாக்க	 ம்	என் 	பார்வதி	ஏக்கம்	ெகாண்டாள்.	அந்த
ேநரத்திேல	ஆ கம்,	மாநாட் க் 	வந் ள்ள	தைலவர்கைள	மகாஜனங்க க்
அறி கப்ப த்தினான்.	“விளம்பரத்திேல	 றிக்கப்பட்டவர்களிேல	ஒேர	ஒ வர்தான்
வரவில்ைல	ேராஸ்	ேமரி	அம்ைமயா க் 	தி ெரன	ஜூரம்	வந் விட்டதால்
அவர்கள்	வர யவில்ைல	என் 	தந்தி	ெகா த் 	விட்டார்கள்.	இ 	நமக் ப்
ெபரிய	விசனம்	ெகா க்கிற 	என்றா ம்,	எல்லாம்	நன்ைமக் த்தான்	என்ற
பழெமாழிப்ப 	அந்த	ேராஸ்ேமரி	அம்ைமயார்	வராததினால்	நமக் 	ேவ 	ஒ
நன்ைம	கிைடத்தி க்கிற .	அந்த	அம்ைமயா க் ப்	பதிலாக	அவர்கள்	ஆற்ற
இ ந்த	பணிையச்	ெசய்ய	ேவேறார்	அம்ைமயார்	நமக் 	இன்
கிைடத்தி க்கிறார்கள்.	அவர்கள்	ெசன்ைனவாசி,	அவர்களின்	ெபயர்,	பார்வதி,
பி.ஏ.,	என் 	ஆ கம்	ெசான்னான்.	ேமைடயிேல	விேசஷ	பரபரப் 	ஏற்பட்ட .
பார்த்திபன்	தி க்கிட் த்	தி ம்பிப்	பார்த்தான்,	மிரள	மிரள.	ஆலால ந்தர க்
உடேல	ஆட	ஆரம்பித்த .

ேமைடயிேல	ஒ 	ெபண்மணிைய ம்	காணாததால்	பார்வதி,	பி.ஏ.,	யார்	என்
ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யா 	மாநாட் க் 	வந்த	மக்கள்,	“யார்	பார்வதி?	எங்ேக?”
என் 	ேகட்டனர்.	அம்பக்	ஆ கம்,	தி ெரன	இந்த	ெவ ண் 	வீ வான்	என்
ஒ 	 ளி ம்	எதிர்பாராத	பார்வதி	என்ன	ெசய்வ	ெதன் 	ெதரியாமல்	திணறிக்
ெகாண் 	இ க்ைகயில்	ைகயிேல	ேராஜா	மாைல டன்	ஆ கம்,	பார்வதி
உட்கார்ந்தி ந்த	இடத் க் 	வந் 	மாைலையப்	பார்வதி	ைகயிேல	ெகா த்
விட் ,	“பார்வதி	அம்ைமயா க் ...”	என் 	ெப ங் ரலிேல	 வினான்.
மகாஜனங்கள்	“ேஜ!!	ேஜ!!”	என் 	ெப ங் ச்ச	லிட்டனர்.	ேபசாமல்	ேமைடக் ச்
ெசல்வ 	தவிர	ேவ 	வழியில்ைல	பார்வதிக் .	ேமைடைய	ேநாக்கிப்
ன்னைக டன்	நடந் 	வ ம்	பார்வதியின்	ைகயிேல	ேராஜா	மாைலதான்	இ ந்த .
ஆனால்,	கத்திையக்	ைகயிேல	ெகாண் 	 த்த	வ பவைனக்	கண்
பயப்ப வைதப்	ேபால	இ ந்த 	பார்த்திபனின்	பார்ைவ.



ேமைட	மீ 	பார்வதி	வந் 	அமர்ந்த ம்	பார்த்திபன்	பயந் 	ேபானான்	என்றா ம்,
அைத	மைறக்க	ஒ 	பச்ைசச்	சிரிப்ைபத்	 ைணக் 	அைழத் க்	ெகாண்ேட,
“என்ன	ஆச்சரியம்!	நான்	காண்ப 	கனவா,	நனவா?	பார்வதி!	அ 	என்ன
எதிர்பாராத	சந்திப் ?”	என் 	ேகட்டான்.	பார்வதியின்	 ன்னைகக் ப்	ெபா ள்
விளங்கவில்ைல.பார்த்திப க் ,	ஆலால ந்தரரின்	அகன்ற	வாய்	 டவில்ைல.
கலாரசிகரின்	கண்	சிமிட்டல்	ஓய்வில்ைல.	மாநாட் னரின்	ைகதட்ட ம்	நிற்க
வில்ைல.	பார்வதி	மாநாட் னைர	வணங்கியப 	“என்ைனக்	ெகௗரவித்ததற்காக
வணக்கம்.	இனி	மாநா 	நைடெபற	ேவண் ம்.	ஆகேவ,	தய 	ெசய் 	சத்தம்
ெசய்ய	ேவண்டாம்”	என் 	ேகட் க்	ெகாண்டாள்.	மாநாட் ேல	இதற் 	ஒ
சந்ேதாஷ	ஆரவாரம்	கிளம்பிற் .

“யாராவ 	பா னால்	 ச்சல்	நிற் ம்”	என் 	பார்த்திபன்	அம்பக்	ஆ கத்திடம்
றினான்.	எவ்வளேவா	ேகாபம்,	ேசாகம்,	என்	ெசய்வான்	பார்த்திபன்!

ெகாைடக்கானல்	மாநாட் க் ப்	பிற 	பார்வதிையச்	சந்திக்கிறான்.	இைடேய
எவ்வளேவா	மா தல்கள்.	பார்வதி	ெபா 	வாழ்விலி ந்ேத	விலகிவிட்டாள்.	இனி
வரேவ	 யா 	என் 	எண்ணி	இ ந்த	பார்த்திப க் த்	தி ெரனப்	பார்வதி
ெபங்க ர்	மாநாட் ேல	பிரேவசித்த 	ஆச்சரியத்ைத ம்	அச்சத்ைத ம்	தந்த .
அம்பக்	ஆ கம்	ேவண் ெமன்ேற	பார்வதிைய	இங் 	அைழத் 	வந்தாேனா
என்ற	சந்ேதகம்	பிறந்த .	பார்வதி	பைழய	 பாவத்	ேதா 	இ க்கிறாளா	என்
அறிய	ஆவல்	ெகாண்டான்.	ேகட்ப	ெதன்றாேலா	பயம்!	பார்வதியின்
ெசாற்ெபாழிவிேல	தன்ைனக்	கண் த் 	வி வாேளா	என் 	திகில்	ெகாண்டான்.
ஆலால ந்தர	 க் 	அந்தப்	பைழய	கைத	நிைன க் 	வந்த .	தன 	காத ம்
பார்வதியின்	நிபந்தைன ம்	மனத்திேல	 திக்கத்	ெதாடங்கின.	ஒ 	ெபண்ைணக்
கண் ,	இவர்கள்	ஏன்	இப்ப 	அஞ் கின்றனர்	என் 	மாநாட் னரிேல	சிலர்
ேயாசிக்கலாயினர்.

இதற் ள்	யாேரா	ஒ 	வாலிபைன	இ த் 	வந்தான்	ஆ கம்.	வாலிபன்
பா னான்.	“வந்தாட்ெகாள் ம்	வ ேவலேன.	வள்ளிேலாலேன”	என்ற	 கன்
பஜைனக்	கீதத்ைத.	அவன்	உள் ர்	பஜைனக்	 டத்திேல	பாடகன்.	 கன்
வள்ளியிடம்	ெகாஞ்சிய ம்,	மன்மதன்	பரமசிவைன	மிஞ்சிய மான	பக்திப்
பாடல்கள்	ெதரி ேமெயாழிய,	ெதாழிலாளர்	 ைறகள்	பற்றிேயா,	சமதர்ம	 ைற
றித்ேதா	பாடல்	ஏ மறியான்.	அம்பக்	ஆ கம்	உ வான	ெதாழிலாளர்	இயக்க

அைமப் 	ஏற்ப த்தியி ந்தால்தாேன	இயக்கம்	சம்பந்தமாகப்	பாடத்	ெதாண்டர்கள்
இ க்க	 ம்!	பார்வதி	சிரித்தாள்.	அம்பக்	ஆ கத்ைதக்	 ப்பிட் 	“ேபா ம்
பாட் ,	நி த்தச்	ெசால்	இ 	என்ன	பஜைன	மண்டபமா?”	என் 	ேகட்டாள்.	பாட ம்

ந்த .	அதற் 	ஒ 	ஆரவாரமான	ைகதட்ட ம்	நடந்த .



அம்பக்	ஆ கம்	மாநாட்ைடத்	 வக்கித்	த ம்ப 	ஆலால ந்தரைரக்	ேகட் க்
ெகாண்டான்.	ஆலால ந்தரர்	அ வைர	(	தி விழாக்கள்	தவிர)	அவ்வள 	ெபரிய
ட்டத்ைதக்	கண்டதில்ைல.	ேபசிேய	பழக்கமில்ைல.	நாவிேல	ஓர்	விதமான	பிசின்

ஒட் க்	ெகாண்ட !	ெதாண்ைடயிேல	வறட்சி!	ைககால்கள்	உதறின!	கண்களிேல
மிரட்சி!	கஷ்டப்பட் ச்	சட்ைடப்	ைபக் ள்ளி ந் 	ஒ 	காகிதச்	 ைள	எ த்தார்.
பிரித்தார்,	ம த்தார்,	ம ப ம்	பிரித்தார்.	ஏேதா	ேபச	வாய்	திறந்தார்.	எைதேயா
றினார்.	மாநாட் ேல	ஒேர	சிரிப் ,	ேகலி,	சீட் ைக	அ ப்ப ம்ைக

ெகாட் வ மாகி	விட்ட .	அம்பக்	ஆ கம்	 ம்பி கள்	ேபாட்டான்.
“ ச்சலிடாதீர்.	சீமான்	ஆலால ந்தரர்	ேநற்ெறல்லாம்	ஜுரத்தால்	கஷ்டப்பட்டார்.
அதனால்தான்	சிரமப்ப கிறார்”	என் 	சமாதானம்	 றினான்.	அைதேய	சாக்காக
ைவத் க்	ெகாண் 	ஆலால ந்தரர்,	காகிதச்	 ைள	ஆ கத்தினிடேம
ெகா த் 	ப க் ம்ப 	 றிவிட் 	உட்கார்ந் 	ெகாண்டார்.	இதற் ள்	 கம்

வ ம்	வியர்ைவ	மயமாகிவிட்ட .

ஆ கம்	ஆலால ந்தரரின்	ெசாற்ெபாழிைவப்	ப த்தான்	பாதியிேல	மாநாட் ேல
சலிப் 	உண்டாகி	விட்ட .	ஏன்	உண்டாகா ?	தங்களின்	 ைறகைளத்	தீர்க்க
ஏதாவ 	வழி	 றமாட்டார்களா,	 தலாளித்தனத்தால்	விைள ம்	ேக கைளக்
கண் க்க	மாட்டார்களா	என் 	மாநாட் னர்	ஆவேலா 	 யி க்க,
ஆலால ந்தரரின்	ெசாற்ெபாழிேவா,	“மனிதனாகப்	பிறந்தவர்	யாவ ம்	ஏதாவெதா
கஷ்டம்	அ பவித் க்	ெகாண் தான்	இ க்கின்றனர்.	கவைல	என்ப
எல்ேலா க் ேம	உண் .	கஞ்சிக் 	உப்பில்ைல	என்ப ம்	கவைலதான்	பா க் ச்
சீனியில்ைல	என்ப ம்	கவைலதான்.	ேபா ெமன்ற	மனேம	ெபான்	ெசய் ம்	ம ந் .
கிைடப்பைதக்	ெகாண் 	தி ப்தி	அைடவேத	சிலாக்கியமான	வழி.	பா படாமல்
உலகிேல	யா ேம	இ க்கவில்ைல.	ெதய்வங்கள்	 டப்	பா பட்ட	வண்ணந்தான்
இ க்கின்றன”	என் 	இ ந்த .	ஏன்	மக்க க் க்	ேகாபம்	வரா ?	

மாநாட் னரின்	மனப்	ேபாக்ைக	ெதரிந் 	ெகாண்டான்	ஆ கம்.	எனேவ	காகிதச்
ைளயில்	எ தி	இ ந்தைதப்	ப க்காமல்	தன்	ெசாந்தச்	சரக்ைக	வீசினான்.

உங்களின்	கஷ்டத்ைதப்	ேபாக்க	ேவண் ெமன்பேத	என்	ேநாக்கம்.
ெதாழிலாளர்க க் 	ஒ 	தர்ம	ஆஸ்பத்திரி	ைவக்கப்	ேபாகிேறன்.	ெதாழிலாளர்
வீட் ப்	பிள்ைளக க் 	இலவசப்	ப ப் க் 	என்னாலான	ஒத்தாைச	ெசய்யப்
ேபாகிேறன்”	என் 	ஆ கம்	ஆலால ந்தரர்	கனவி ம்	எண்ணாதைத	எல்லாம்
றினான்.	மாநாட் ன க் 	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சி.	ஆலால ந்தர க் 	ேஜ!	ேஜ!	என்

ஆரவாரம்	ெசய்தனர்.	ஆலால ந்தரர்	ைககைளப்	பிைசந் 	ெகாண்டார்.
ஆ கத்தின்	சட்ைடையப்	பி த்தி த்	தார்.	பார்த்திபைன	ேநாக்கினார்.
இைடேய	பார்வதிையப்	பார்த் 	ஒ 	அசட் 	சிரிப் “	காட் னார்.



பார்வதிக் 	விஷயம்	 ரிந் விட்ட .	இ தான்	தக்க	சமயம்	என் 	ேயாசித்
எ ந் 	நின் ,	“மகாஜனங்கேள!	ஆலால ந்தரர்	இவ்வள 	உதவிகைளச்	ெசய்யப்
ேபாவதாகப்	ேப கிறாேர	ெயாழிய,	ெசய்வாரா	ெசய்யமாட்டாரா	என் 	சந்ேதகப்பட
ேவண்டாம்.	இேத	ேமைடயிேல	5000	 பாய்	நன்ெகாைடயாக	இந்த	ஊர்	தர்ம
ைவத்தியசாைலக் த்	தரப்	ேபாகிறார்”	என் 	 றிவிட் 	உட்கார்ந்தாள்.

ேமைடயிலி ந்த	தர்ம	ைவத்தியசாைல	அதிகாரி	 ள்ளிக்	 தித்ெத ந் ,
ஆலால ந்தரரின்	கரங்கைளப்	பி த் க்	 க்கி	விட் க்	கண்களிேல	ஒத்திக்
ெகாண் ,	“மகாஜனங்கேள!	ஆலால ந்தரேர	கலிகாலக்	கர்ணன்.	கர்ணன்	 ட
இவர்	 ன்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	கர்ணன்,	ேகட்டவர்க க்ேக	தானம்
ெகா த்தான்.	ஆலால ந்தரேரா,	நாங்கள்	ேகட்கா	 ன்ேப	5000	 பாய்
நன்ெகாைட	த கிறார்.	இப்ப ப்பட்ட	உத்தம	 ணம்	பைடத்தவ க் 	நம
மனமார்ந்த	வந்தனத்ைதத்	ெதரிவித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	ஆகேவ
ஆலால ந்தர க்ேக	ேஜ,	ேஜ,	ேஜ	என் 	 ன் ைற	ேஜ	ெசால் ங்கள்”	என்
உற்சாகத்ேதா 	 வினார்.	மாநாட் க்	ெகாட்டைக	அதிர்ந்த .	மக்களின்
ேகாஷத்தினால்!

ஆலால ந்தர க் 	என்ன	ெசய்வெதன்ேற	ெதரியவில்ைல.	பார்வதிையப்
பி த்தி த் க்	க த்ைத	ெநரித் 	விடலாமா	என் 	ேதான்றிற் .	“ப பாவி!	இப்ப
என்ைனப்	பா ப த் 	கிறாேள!	ஒன்றா	இரண்டா?	ஒ 	 றா	இரண் 	 றா?
ஐந் 	ஆயிரத்ைத	நான்	எப்ப க்	ெகாட் 	அ ேவன்?	என் 	எண்ணினார்.	‘சீ!	பயம்
என்ன?	எ ந் 	ெசால்லிவி ேவாம்.	அ 	 	ேமாச .	நான்	ஒ 	கா 	 டத்
தர யா .	த வதாகச்	ெசால்லவில்ைல.	நிைனத்தேத	இல்ைல.	ஆ கம்	சர
விட்டான்.	அநியாயக்காரி	அதற் ேமல்	அ க்கிவிட்டாள்’	என்
றேவண் ய தான்	என் 	தீர்மானித் ,	எ ந்தி க்கப்	ேபா ம்	சமயம்

பார்த்திபன்,	அவைரப்	பி த்தி த் 	உட்காரைவத் ,	இரகசியமாகக்	 றினான்.
“நிைலைம	ேமாசமாகி	விட்ட .	ேபசாமல்	5000	 பாய்க் ச்	ெசக்	எ தி	ெகா த்
வி ங்கள்.	இப்ேபா 	ஜனங்கள்	இ க்கிற	நிைலைமயில்	பணம்	தர	 யா .
ஆ க்ெகா 	கல்	எ த் ப்	ேபாட் க்	ெகான் 	வி வார்கள்.	அவ்வள 	ஆத்திரம்
உண்டா ம்”	என் 	 றினான்.	“எல்லாம்	உன்னால்	வ கிற	வம் ”	என் 	ஆலால
ந்தரர்	ேசாகத்ேதா 	 றி	 க்கம்	ேமலிட்டவராய்,	நாற்காலியில்	சாய்ந் 	விட்டார்.

பார்த்திபைனப்	பார்வதி	 ன்சிரிப் டன	ேநாக்கியப 	“5000	 பாைய	தர்ம
ைவத்தியசாைலக்காரரிடம்	ெகா த் 	வி வ 	தாேன”	என் 	 றினாள்.
ஆலால ந்தர க் 	‘ெசக்’	எ திக்	த வ 	தவிர	ேவ 	வழியில்ைல.	5000
பாய்க் ச்	‘ெசக்’	கிைடத்த ம்,	ஆனந்தக்	 த்தா னார்	தர்ம	ைவத்திய

சாைலக்காரர்.	ஆரம்பேம	இவ்வள 	ேமாசமாக	இ க்கிறேத.	ேபாகப்	ேபாக



என்ெனன்ன	நடக் ேமா	என் 	பயந்த	பார்த்திபன்,	ஏேதேதா	ேபச	ேவண் ெமன்
எண்ணியைத	மறந் 	மனக்	 ழப்பத் டன்	அச் த்	ெதாழிலாளர்கள்	ப ம்
கஷ்டங்கள்	பற்றி ம்	ெபா வாகத்	ெதாழிலாளர்கள்	அ விக் ம்
ெதால்ைலகைள ம்	ஒ வா 	விளக்கிப்	ேபசிவிட் த்	ெதாழிலாளர்	ேதாழன்	என்ற

க்கட்சிையத்	 வக்கிச்	சட்ட	சைபகைளக்	ைகப்பற்றி	பல	 திய	சட்டங்கைள
உண்டாக் வேத	தன 	ேநாக்கெமன் ம்	 றிவிட் 	மிக	விைரவாகேவ	தன
பிரசங்கத்ைத	 த் க்	ெகாண்டான்.

ஆலால ந்தரைரச்	சிக்க	ைவத்த 	ேபாலப்	பார்த்திபைன	 ம்	சிக்க	ைவக்க
ேவண் ெமன் 	க திய	பார்வதி,	“தைலவரின்	அரிய	ெபரிய	ெசாற்ெபாழிைவப்
பாராட் வைத	நான்	ஒ 	ெப ைமயாகக்	க கிேறன்.	நம 	மாநாட் த்	தைலவர்,
ெசால்	ேவ 	ெசயல்	ேவராக	நடப்பவரல்ல.	அச் த்	ெதாழிலாளர்	ப ம்	கஷ்டங்கைள
அழகாக	அவர்	எ த் க்	 றியைதக்	ேகட் 	இன் ற்றீர்கள்.	அைதவிட	இன்பமான
ஒ 	ெசய்தி	ேக ங்கள்.	ேதாழர்	பார்த்திபன்	“ரட்சகன்”	என் 	ஒ 	பத்திரிைக
நடத் கிறார்.	அந்தப்	பத்திரிகாலயத்திேல	அச் த்	ெதாழிலிேல
உள்ளவர்க்ெகல்லாம்	இன் 	 தல்	இரட் ப் 	மடங்காகச்	சம்பளத்ைத	உயர்த்தி
இ க்கிறார்.	இந்தப்	ெப ங்	 ணத்ைத	நான்	பாராட் கிேறன்”	என் 	 றினாள்.
மக்கள்	“ேஜ”	ேகாஷமிட்டனர்.	மாநாட் 	நடவ க்ைககைளக்	கவனித் 	வந்த
பத்திரிைக	நி பர்கள்	பார்வதியின்	ேபச்ைசக்	 றித் க்	ெகாண்டனர்.

பார்த்திபன்	பதிேல ம்	 றவில்ைல.	பார்வதி	பழி	வாங் கிறாள்	என்ப ம்.
அதிலி ந் 	தப் வ 	கஷ்டமான	காரியம்	என்ப ம்	பார்த்திப க் த்	ெதரிந்த .
என்	ெசய்வான்?	தி டைனத்	ேதள்	ெகாட் னால்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	பணம்
ேபாகட் ம்.	கவைலயில்ைல.	இந்தப்	பார்வதிைய	மாநாட் ேலேய	எப்ப யாவ
அவமானப்ப த்த	ேவண் ெமன் 	 த்த .	பார்த்திப ைடய	மனம்.	அதற்காக
என்ன	ெசய்வ 	என் 	ேயாசிக்கத்	ெதாடங்கினான்.	 ழம்பிப்	ேபாயி ந்த
அவ க் ச்	 லபத்திேல	ஒ 	வழி ம்	ேதான்றவில்ைல.	பார்வதி
ன்ேனற்பாட் டன்	வந்தி க்கிறாேளா,	என்னேவா,	ஆ கேம	பார்வதியின்

ைகயாேளா	என்னேவா,	எந்தப்	 ற்றிேல	எந்தப்	பாம் 	இ க் ேமா	யார்	கண்டார்கள்
என் 	எண்ணிப்	பயந்தான்.

பார்வதி	ேபசத்	ெதாடங்கினாள்.	அவள 	ெசாற்ெபாழிவிேல	 ைவ ம்	அறி ம்
இைச ம்	ெமாழி ம்	ேபாலப்	பிைணந்தி ந்தன.	ேபார்	வீரன்	தன 	ெவற்றிைய
எ த் ைரப்ப 	ேபாலப்	ேபசலானாள்.	பார்வதியின்	ெசாற்ெபாழிைவக்	ேகட்
ஜனங்கள்	தம்ைம	மறந் 	இ ந்தனர்.	அதற் 	 ன்ேப	அவ்வள 	உ க்கமாகப்
பார்வதி	ேபசியைதப்	பார்த்திபன்	ேகட்டேத	இல்ைல.	பார்வதியின்	ெசாற்ெபாழிவிேல
மக்கள்	இலயித்தி ப்பைதக்	கண் 	அடக்க	 யாத	அள 	ெபாறாைம	 ண்



விட்ட 	பார்த்திப க் .	எனேவ,	ேமைச	மீதி ந்த	மணிைய	அ த்தான்,	ேபச்ைச
த் க்	ெகாள்ளச்	ெசால்லி,	பார்வதி,	“மணிேயாைச!	மகாஜனங்கேள!	என்	ேபச்ச

நீண் 	விட்ட .	நி த்திக்ெகாள்	என் 	மணிைய	அ க்கிறார்	தைலவர்	நான்
இரண் 	நிமிஷத்திேல	நி த்திக்	ெகாள்ளப்	ேபாகிேறன்”	என் 	ெசான்ன தான்
தாமதம்.	பலர்,	“இன் ம்	ஒ 	மணிேநரம்	ேபச	ேவண் ம்.	பார்வதி	அம்ைமயா க்
ேஜ”	என் 	 வினர்.	பார்வதி	ெவற்றிச்சிரிப் டன்	பார்த்திபைன	ேநாக்கினாள்.

“பார்வதி!	ேபா ம்	உன் ைடய	விைளயாட் ”	என் 	ேகாபமாகக்	 றினான்.
பார்வதி	ெகம்பீரமான	 ரலிேல,	“தைலவேர!	மகாஜனங்க க் க்	 ங்கள்.
அவர்களல்லவா	என்ைனப்	ேபசச்ெசால்லி	வற் த் கிறார்கள்?	நான்	என்ன
ெசய்ேவன்?”	என் 	ேகட்டாள்.	பார்த்திபன்	எ ந் 	நின்றான்.	“மகாஜனங்கேள!
மணி	இப்ேபா 	பன்னிரண் .	எனக் 	அவசரமான	ேவைல	இ ப்பதால்
மாநாட்ைடச்	சீக்கிரமாக	 த் விட	வி ம் கிேறன்”	என் 	 றினான்.

“தாங்கள்	அவசரமாகப்	ேபாய்விட	ேவண் மானால்	ெசன் 	வா ங்கள்.	பார்வதி
அம்ைமயார்	ேபசட் ம்”	என் ைரத்தனர்	மாநாட் னர்.

“இ 	என்ைன	ேவண் ெமன்ேற	அவமானப்	ப த் வதா ம்.”
“பார்வதி	ேபச	ேவண் ம்.”

“ யா !	நான்	மாநாட் த்	தைலவன்.	இனி	ஒ 	நிமிஷம்	 டப்	பார்வதி	ேபச
அ மதிக்கப்	ேபாவதில்ைல.”

“பார்வதி	அம்ைம	ேபசத்தான்	ேவண் ம்.	ேபா	ெவளிேய!	ேபா!	ேபா!”

“இ தான்	ஒ க்கமா?	இ தான்	மரியாைதயா?	ஆ கம்	ஜனங்கைள	அடக்கப்
ேபாகிறாயா,	இல்ைலயா?”

“ேட!	அம்பக்	ஆ கம்	ேபாடா,	ெவளிேய!	நீ ம்	ேபா!”

“மாநாட்ைட	நான்	கைலக்கப்	ேபாகிேறன்.”

“ஒ 	ஆள் ட	ெவளிேய	ேபாக	ேவண்டாம்.	பார்வதி	அம்ைமயார்	பிரசங்கத்ைதக்
ேகட்ேபாம்.	தைலவர்	ேபாகட் ம்	ெவளிேய.”

“நான்ெசன்ஸ்!	இ 	காலிப்பயல்களின்	 ட்டம்!	மரியாைத	ெதரியாத
மைடப்பயல்கள்	 ட்டம்.”



“யாரடா	மைடயன்?	மைடப்பயேல!	ேபாட	ெவளிேய!	யாரடா	காலிப்பயல்?	ேபாடா
ெவளிேய!”

“ேபாலீஸ்!	ேபாலீஸ்!”

மகாஜனங்களின்	ேபரிைரச்சல்,	தைலவரின்	தத்தளிப் .	ேபாலீஸ்	பிரேவசம்	ஆகிய
இலட்சணங்க டன்	மாநா 	கைலந்த .	
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மாநா 	 ழப்பத்திேல	 யேவ,	பார்த்திபன்	க ங்ேகாபங்	ெகாண்டான்.
பார்வதிையச்	 ட் க்	ெகான் விட	ேவண் ம்	என் 	நிைனத்தான்.	சட்டம்	 ம்மா
விடாேத	என் 	க திப்	பயந்தான்.	ேவடதாரிகள்,	மக்கள்	ெபயைரக்	 றிக்
ெகாண் ,	ெபா நலத்	ெதாண் 	என் 	ெபயர்	ைவத் க்	ெகாண் ,	ஏய்ப்ப
இ ேபாலத்	த க்கப்படத்தான்	ேவண் ம்	என் 	ேபசலாயினர்.	அம்பக்	ஆ கம்,
ெவண்ெணய்	திரண் 	வ ம்	சமயத்திேல	தாழி	உைடந்த	கைதேபாலாயிற்ேற
என்ெறண்ணி	விசனித்தான்.	பத்திரிைக	நி பர்கள்	விதவிதமாகத்	தைலப் க்கள்
ெகா த் ச்	ெசய்திச்	சித்திரங்கைளத்	தீட்டச்	சம்பவம்	வாய்ப் 	அளித்தேத
என்ெறண்ணி	மகிழ்ந்தனர்.	ஆலால ந்தரர்,	“நான்	ஆயிரம்	தடைவ	ெசான்ேனன்.
ேவண்டாம்	ேவண்டா	ெமன் .	இந்தப்	பார்த்திபன்	என்	ெசால்ைலக்	ேகட்கவில்ைல.
இவ்வள ம்	இவனால்	வந்த	ெதால்ைல”	என் 	 றி	விசனித்தார்.	மாநா
ழப்பத்திேல	 ந்ததால்	பல க் 	ஏற்பட்ட	மனக்	கஷ்டேம	அதிகம்.	“விரிவாக

விளக்கமாக	 த்தமிழின்	மணம்	கமழ,	வித்தகரின்	உைரகள்	மிளிர,	 திய
தத் வார்த்தங்கள்	நிரம்பிய	ெசாற்ெபாழி 	தயாரித்ேதன்.	வீணாயிற் ”	என்
றி	அவர்	விசாரப்பட்டார்.	“எத்தைன	ஏ கைளப்	 ரட் ேனாம்.	என்ெனன்ன

பாடல்கைள	இைணத்ேதாம்.	எப்ப 	எப்ப ப்	ெபா ள்	விளக்க ைரத் ள்ேளாம்.
இப்ப ப்பட்ட	இனிய	உைரைய	இ வைர	ெபங்க ரிேல	எவ ம்	ேகட் க்கேவ

யாேத.	தமிழகத்திேலேய	இவ்வள 	அ ைமயான	விரி ைரைய
நிகழ்த்தவல்லார்	ேவ 	எவ ளர்?	பல க் ப்	ப ப் 	உண் .	பண்பா 	கிைடயாேத!
இலக்கண	இலக்கியம்	ெதரிந்ேதார்	பலர்	இ க்கின்றனர்!	ஆனால்,	ரசம்	கண்
அ பவித்தைத	மக்கட் 	எ த் க்	 றி ம்	வைக	உணர்ந்தார்	யா ளர்?
கைலயின்	ேமம்பாட் ைன	மக்கள்	உண ம்	வாய்ப் 	தவறிவிட்டேத”	என் 	எண்ணி
ஏங்கினார்,	கலாரசிகர்	கனகசேபசர்.

ேல 	டாக்டர்	லலித மாரி,	மாநாட் 	விஷயமாகப்	பார்வதி	 றிய 	ேகட் ச்
சிரித்தாள்.	“பார்வதி	ஒ 	ெபரிய	சி க்கி.	நீ	ஒ 	ெபரிய	மாநாட்ைடேய	கைலத்
விட் 	வந் 	விட்டாேய.	எவ்வள 	ைதரியம 	உனக் ?”	என் 	 றினாள்.	“இதற்
ஒ 	பாராட்டா?	அவர்கள்	மாநா கள்	நடத்திப்	பழக்கப்பட்டவர்க மல்ல.
மக்கேளா 	ெதாடர் 	ெகாண்டவர்க 	மல்ல.	ஒ 	மாநாட்ைட	எப்ப 	நடத்த
ேவண் ெமன்பேத	ெதரியாததால்தான்	அந்தக்	 ழப்பம்	உண்டாயிற் ”	என்
பார்வதி	 றினாள்.	“இப்ப ேய	எத்தைன	காலம்	ெபா நலத்	ெதாண் ,	கட்சி
ேவைல	என் 	இ க்கப்	ேபாகிறாய்?	பார்வதி!	உலக	மக்கள்	அைனவ ம்	 கம்
ெபற்ற	பிற தான்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வ 	என் 	ஏதாவ 	சபதமா?”	என்



ேல 	டாக்டர்	ேகட்டாள்.	“உனக் 	எப்ேபா ம்	ேகலிதான்	ேவைல”	என்
பதி ைரத்தாள்	பார்வதி.

வாய்	 றிய 	அவ்வள தான்.	ஆனால்,	மனேமா,	ெகாைடக்கானலிேல	 மார்
ழக்கமிட்ட .	அைதக்	ேகட்ட	பார்த்திபன்	மாநாட்ைட	ெவற்றிகரமாக	நடத்தினால்

என்ன,	நடத்தாமற்ேபானால்	என்ன?	 மார்	விஷயத்திேல	ெவற்றி	ெபற் விட்டான்.
மாரின்	 கழ்	ஓங் ேமா	என் 	பயந்தான்.	 மார்	இ க் மிடம்	ெதரியாமற்

ேபா மா 	ெசய் விட்டான்.	எங் 	ேபானான்	 மார்?	அவன்
ெதாழிலாள க்காகத்	திரட் ய	ெப ம்	ெபா ள்	என்னவாயிற் ?	என்ப 	ெதரிய
மார்க்கேம	இல்ைல.	இைத	எண்ணிப்	பார்வதி	விசன ற்றாள்.	 மார்,	நம்பிக்ைக
ேமாச 	ெசய்யக்	 யவெனன் 	பார்வதியால்	நம்ப	 யவில்ைல.	பாட்டாளி
மக்களிடம்	அவன்	காட் ய	அக்கைறைய	அவள்	அறிவாள்.	பார்த்திபைனப்	ேபாலப்
படாேடாபக்காரனல்ல.	தைலைமப்	பதவி	ெபறச்	சதி	பல	 ரி ம்	ேநாக்கேம	இல்லாத
மார்.	ெபா ப்	பணத்ைதச்	 ைறயாடக்	 யவனல்ல.	தன்	உயிைரக்

ெகா த்ேத ம்,	பா ப பவ க் ப்	பணி ரிய	ேவண் ெமன்ற	ஒேர
இலட்சியத்திேல	 ழ்கிய	 மார்	எங்ேக	ெசன் ள்ளான்.	ஏன்	தைலமைறவாக
இ க்கிறான்	என் 	எண்ணி	எண்ணி	ஏக்க ற்ற	பார்வதி,	பார்த்திப க் த்தான்
இந்த	மர்மம்	ெதரிய	ேவண் ம்.	அவனிடம்	வீணாக	விேராதித் க்	ெகாண்ட
தவ .	தந்திரமாக	நடந் 	ெகாண் 	பார்த்திபன்	 லமாக	 மாைரப்	பற்றிய
தகவைலத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	தீர்மானித் ,	பார்த்திபன்
தங்கியி ந்த	வி திக் ச்	ெசன்றாள்.

மாநா 	 ழப்பத்திேல	 வதற் க்	காரணமாக	இ ந்த 	ேபாதாெதன் 	ேகலி
ெசய்ய ம்	 ணிந் 	பார்வதி	வந்தி க்	கிறாள்	என் 	நிைனத்த	பார்த்திபன்	ேவல்
பாய்ந்த	ேவங்ைகப்	ேபாலச்	சீறினான்.	ஆணவ ம்	அட்டகாச ம்	ெகாண்ட
ெசாற்கைள	வீசலானான்.	வழியற்றவள்,	நிைல	ெகட்டவள்	என் 	பார்வதிையத்

ற்றினான்.	பார்வதி	அவ க் ப்	பதி ைரக்கவில்ைல;	ேகாப ம்	ெகாண்டதாகக்
காட் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	 ன்சிரிப் டேனேய	ேபசினாள்.	“மன்னிக்க	ேவண் ம்!
நான்	ஓர்	ஏைழ!	என்	மீ 	ேகாபித் க்	ெகாள்ளலாமா?	தங்கள்	சக்திக் 	 ன்னால்
நான்	எம்மாத்திரம்?”	என்ற	ெசாற்கைளேய	பதிலாக	உைரத்தாள்.	அவ ைடய
அைமதியான	ேபாக் ம்	பணிவான	ேபச் ம்,	பார்த்திப க் க்	ேகாபத்ைதக்
கிளறிவிடேவ	உதவின.	பதி க் ப்	பதில்	பார்வதி ம்	ேகாபமாகப்
ேபசியி ந்தாலாவ ,	ஆத்திரம்	தீர	அவைளப்	ேபசி	ஒ வா 	தி ப்தி	ெபறலாம்.
அவேளா	அடக்கேம	உ வானவள்	ேபால	இ ந்திடக்	கண்டான்.	அவ க் 	அந்த
நிைலயின்	காரணம்	விளங்கவில்ைல.	ைககளால்	தைலயிேல	அ த் க்
ெகாண்டான்.	ேமைஜைய	ஓங்கிக்	 த்தினான்.	 ண் லிட்ட	 லிேபால	உலவினான்.
ேம ம்	ேம ம்	வைசெமாழி	 கன்றான்.	பார்வதி	இந்தக்	ேகாபத்ைதப்



ெபா ட்ப த்தாத 	கண் ,	அவ க் 	அ ைக ம்	வ ம்	ேபாலி ந்த .

“கள்ளி!	ஏ மறியாத	 ழந்ைத	ேபால	இ க்கிறாேய,	உனக் 	என்ன	ேராஷம்
இல்ைலயா?	நீ	என்ன	ஊைமயா?”	என் 	ேகட்டான்.	பார்வதிக் க்	ேகாபம்	பிறக்க
ேவண் ம்	என்பதற்காக	அவன்	பட்டபா 	ெகாஞ்சமல்ல.

“எனக் 	வ கிற	ஆத்திரத் க் ...”	என் 	ஆரம்பித்த	பார்த்திப க் ,
“என்ைனக்	க த்ைதப்	பி த் 	ெநரித் 	விடலாமா	என் 	ேதான் ம்”	என்
பார்வதி	சிரித் க்	ெகாண்ேட	பதில்	ெகா த்தாள்.

“உன்ைன	எந்தக்	க ைத	ெதா வான்?”	என் 	தனக் 	இ க் ம்	ெவ ப்ைபத்
ெதரிவித் க்	ெகாண்டான்	பார்த்திபன்.	“என்	சி 	விரல்	ேமேல	பட்டால்	ெஜன்மேம
சாபல்யமா ம்	என் 	க திய	காலம்	ஒன் 	உண் ”	என் 	பழங்காலத்ைதச்
சாட்சிக் 	இ த்தாள்,	பார்வதி.

“உன்ைன	ஒ 	உத்தமி	என் 	நான்	நம்பிய	காலத்ைத	மறந் வி ,	அப்ேபா 	நான்
ஒ 	 ட்டாளாக	இ ந்ேதன்”	என்றான்	பார்த்திபன்.

“நான்	எண்ணிய 	சரியாக	இ க்கிற ”	என்றாள்	பார்வதி.	

“என்ன	எண்ணினாய்?	என்ன	சரியாக	இ க்கிற ?	என் 	ெவ ண் 	சிரித்தான்
பார்த்திபன்.

“காதல்	ெகாண்டவர்கள்	பித்தம்	பி த்தவர்கள்	ேபால,	ஏேதேதா	பிதற் வார்கள்
என் 	எண்ணியி ந்ேதன்.	அ 	சரியாகத்தான்	இ க்கிற ”	என் 	பார்வதி
றினாள்.

“காதலா?	எனக்கா?	உன்ேபான்ற	காதகியிடமா	காதல்?	காதலாம்	காதல்!
காலா க டன்	 க்	ெகாண் 	கண்டப 	 ற்றித்	திரி ம்	கள்ளியிடம்	காதல்
ெகாள்வதாம்!	நான்	யார்	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளா 	ேப கிறாய்.	பார்வதி!
நான்	ெகாஞ்ச ம்	உன்னிடம்	இரக்கம்	காட்டப்	ேபாவதில்ைல.	நீ	எவ்வள தான்
காதல்	காதல்	என் 	 றினா ம்	நான்	க கள 	அன் ம்	ெகாள்ளப்	ேபாவதில்ைல”
என் 	வீரம்	ேபசலானான்	பார்த்திபன்.

“விரக்தி	மார்க்கத்திேல	நீ	இறங்கினால்	நான்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	இந்த
உலத்திேல	எனக் 	ஒ 	ேவைல ம்	கிைடயா .	என்	மீ 	அவ்வள 	ேகாபம்
இ ந்தால்	என்ன?	நானாக	வலிய	இங்ேக	வந்தி க்கிேறன்.	நீர்	வாய்	வலிக்கத்



திட் ய	அவ்வளைவ ம்	ேகாபமின்றிக்	ேகட் ச்	சகித் க்	ெகாண்ேடன்.	இவ்வள
ெபா ைமயாக	நான்	இ ப்பதற் க்	காரணம்	என்ன?	காதல்!	அந்தப்
பாழாய்ப்ேபான	காத க் க்	கட் ப்பட்ேட	நான்	ேராஷத்ைத ம்	மறந் 	நிற்கிேறன்.
நீர்	என்ைன	உதாசீனம்	ெசய் விட் 	ஊர்	தி ம்பினால்,	“என்	உடலிலி ந் 	உயிர்
பிரிவ 	உ தி.	இ 	பற்றித்	தங்கட் க்	கவைலயில்லாமற்	ேபாகலாம்.	ஆண்களின்
ெநஞ்சேம	அப்ப த்தான்.	ெகாஞ் வாேளா	என் 	ெகஞ்சிக்	கிடப்பார்கள்.	ஆனால்
தஞ்செமன் 	வ பவர்களிடேமா	நஞ் ேபால	நடப்பார்கள்.	உம 	ேபாக் ம்
அ வாகேவ	இ ப்பின்	நான்	என்ன	ெசய்ய	இ க்கிற ?”	என் 	பார்வதி
றினாள்.

அந்தப்	ேபச்சிேல	பா ம்	ெதளிேத ம்	கலந்தி ந்தேதா	என்னேவா,	ேகாப ற் க்
தித் க்	ெகாண் ந்த	பார்த்திபன்,	அகலத்	திறந்த	கண்க டம்	நின்றான்.

பார்வதியின்	ேகாபத்ைத	அவன்	எதிர்பார்த்தவேன	தவிர,	ேமாகங்ெகாண் 	தன்
பாதத்ைதப்	பணிவாள்	என் 	அவன்	எதிர்பார்க்கேவயில்ைல.	 மாரிடம்	 	அன்
ைவத்தி ந்தாள்	என்ற	சந்ேதகத் க்காகேவ,	சதி ரிய ம்	தயாராக	இ ந்த
பார்த்திப க் 	பார்வதி	ேபாக் 	மிக்க	ஆச்சரியமாக	இ ந்த .

“பார்வதி!”	என் 	த த த்த	 ரலிேல	 றினான்.	ேமற்	ெகாண் 	என்ன	ெசய்வ
என் 	 ரியாமல்.	ஒ 	ெபண்ணின்	 ன்னைக,	ஆடவனின்	மனைதப்	ப த் ம்பா ,
அ பவித்தவேர	அறிவாரன்ேறா!	பிறர்	என்ன	 றி ம்	அதன்	 த்	தன்ைமையப்
ரியைவக்க	 யா .

“பார்வதி”	என் 	மீண் ம்	 வினான்	பார்த்திபன்.

தாமைர	மலர்ந்த 	ேபான்ற	 கத் டன்	விளங்கினாள்	பார்வதி.	 த் 	வரிைச
ேபான்ற	அவ ைடய	பற்கள்	ெகாஞ்சம்	ெவளிேய	ெதரியலாயின;	ம வினா
பவளப்ெபட் க் ள்	ெசன் 	ப ங்கி	விட்டன.	உடெலங் ம்	ஒேர	சமயத்தில்
பனிக்கட் 	வி ந்த 	ேபாலாகி	விட்டான்	பார்த்திபன்.

“நடப்ப 	கனவா?	பார்வதி!	என்னிடம்	உனக் 	உண்ைமயாகக்	காதலா?	க கள ம்
இரா 	என் தாேன	எண்ணிேனன்?”

“ ரிய க் த்	ெதரிகிறதா,	தாமைர	தன்னிடம்	இலயித்ேத	மல கிற 	என்ற
உண்ைம?	ஏன்?	ேமகத் க் 	ெதரி மா	மயிலின்	நடனத் க் க்	காரணம்
தன்னிடம்	அப்பறைவ	ெகாண்ட	காதல்	என் ?	தங்க க் 	என்ன	ெதரி ம்	என்
தாபம்?”



“பார்வதி!	நான்	ஒ 	 ட்டாள்.	இ நாள்	வைர	உன்ைனத்	ெதரிந்
ெகாள்ளாமலி ந் 	விட்ேடன்.	உனக் க்	ேக 	பல	ெசய்ேதன்.	உன்ைனப்பற்றி
மரியாைதக்	 ைறவாக ம்	ேபசிேனன்.”

“பதியிடம்	பக்திெகாண்ட	பாைவயர்	இைவகைளப்	ெபா ட்ப த்தமாட்டார்கள்.”

“கண்ேண!	உன்	உண்ைமயான	மனநிைலையத்	ெதரிந் க்	ெகாள்ளாமல்	ஊ ராகத்
திரிந்ேதன்.	எங்ேக	 கம்	கிைடக் ம்,	எங் 	நிம்மதி	கிைடக் ம்.	எங்ேக
ஆனந்தத்ைத	அைணத் க்	ெகாண் 	வாழலாம்	என் .”

“ கத்ைதக்	கண் ேரா?”

“ஆகா!	இேதா!”

காதற்	ேபச் 	 ந்த .	பார்த்திபன்	“இேதா”	என் 	 றிக்	ெகாண் 	அடக்க
யாத	ஆவேலா 	பார்வதிையத்	த விக்	ெகாள்ள	ஓ னான்.

“மன்னிக்க	ேவண் ம்”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	அேத	சமயத்தில்	அந்த	அைறயின்
கதைவத்	திறந் 	ெகாண் 	ேல 	டாக்டர்	லலித மாரி	 ைழந்தாள்.

ஒ 	மங்ைகையத்	த வ	ஆவேலா 	ஒ 	ஆடவன்	ெசல் ம்	ேநரம்	எப்ப ப்பட்ட ?
அந்தச்	சமயத்திேல	அவ ைடய	உணர்ச்சி ம்	உயிர்த் ப் ம்	உடல்	பைதப் ம்
எ த் ைரக் ம்	கவி ம்	உண்ேடா?	கைல	க காக ம்	பாம் 	ப தாக ம்
ேதான் மாம்,	அப்ப ப்பட்ட	சமயத்திேல!	அந்த	நிைலைமயிேல	இ ந்த	பார்த்திபன்
கத 	திறந் 	ெகாண் 	ஒ 	மா 	 ைழந் 	‘மன்னிக்க	ேவண் ம்’	என்

வ 	கண் ,	ெகாண்ட	ேகாபம்	ெகாஞ்சமல்ல!	மன்னிக்க	ேவண் மாம்.
மன்னிப்பதாவ !	மன்னிக்கேவ	 யாத	 ற்றத்ைதச்	ெசய் 	விட்டாள்.	இவைள
மன்னிக்க	ேவண் மா!	மடத்தனம்	மி ந்தவள்.	மலரின்	மணம்	அைழக்க	அதன்
அ ேக	ெசன் ,	இதைழ	எ க்கக்	 னிகிேறன்.	 ளவி	ெகாட் விட் 	என்ைன
மன்னிக்க	ேவண் ம்	என் 	ேவ 	ேகட்கிற !	எவ்வள 	திமிர்!	பழத்ைதத்
தின்னப்ேபா ம்	ேநரத்தில்	ைகந விக்	கீேழ	வீழ்ந்த	பழத்ைத	மந்தி	எ த் க்
ெகாண் 	கிைளயிேல	தாவி	உட்கார்ந் ,	‘வ த்தம்	ேவண்டாம்!	என் 	 வதா?
வாழ்க்ைகயின்	வி ந்ைதக்	ெகா த்தாள்.	ஆனந்தத்ைத	அைணக்கப்	ேபாேனன்.
அக்கிரக்காரி	த த் க்	ெக த்தாள்	இன்பத்ைத!	வீைணயின்	நரம் கைள
றித் விட்டான்	என்ெறல்லாம்	எண்ணினான்	பார்த்திபன்.	அடக்கி	அடக்கிப்

பார்த் ம்	அவனால்	 யவில்ைல.	“பார்வதி	யார்	இந்த	மா 	சிேராமணி?”	என்
ேகாப ம்	ேகலி ம்	மி ந்த	 ர டன்	ேகட்டான்.



“ேல 	டாக்டர்	லலித மாரி”	என் 	பார்வதி	பதில்	 றினாள்.	மகிழ்ச்சிேயா ,
தப்பிேனாம்,	ெபரிய	ஆபத்திலி ந் ,	மைல	மீதி ந் 	ம விேல	விழ	இ ந்ேதாம்.
பின் றமி ந் 	 ந்தைலப்	பி த்தி த் க்	காப்பாற்றி	விட்டாள்.	நஞ் 	கலந்த
பாைலப்	ப க	இ ந்த	சமயம்,	பாத்திரத்ைதக்	கீேழ	தட் 	உயிைரக்	காப்பாற்றி
விட்டாள்.	அக்கிரமக்காரனின்	அைணப்பினின் ம்	தப் வித்தாள்	லலிதா	என்ற
சந்ேதாஷம்	பார்வதிக் .	ஆகேவதான்	பார்த்திபன்	ேகட்டதற் ப்	பார்வதி
மகிழ்ேவா 	பதி ைரத்தாள்.	அவ ைடய	மகிழ்ச்சி	பார்த்திப க் க்	ேகாபத்
தீக் 	விசிறியாயிற் .	“எனக்ெகான் ம்	ேநாயில்ைலேய!”	என் 	 றினான்.
ெகம்பீரம்	கலந்த	ேகலி	என்ற	நிைனப்பிேல.	லலித மாரிக் ப்	பல	பார்த்திபன்கள்
ெதரி மல்லவா?	எனேவ,	அவள்	பார்த்திப ைடய	 க் த்தனத்ைத ம்
கர்வத்ைத ம்	தைல	மீ 	அ ப்ப 	ேபாலக்	 றினாள்.	“டாக்ட க் த்
ெதரி மல்லவா,	பார்த்த	உடேன!	தங்கைளக்	கண்ட டேன	நான்	ெதரிந்
ெகாண்ேடன்	க ைமயான	ேநாய்	இ க்கிற	ெதன்பைத”	என் .

“அ 	என்ன	வியாதிேயா?”	என் 	ம ேகள்விையப்	 ட் னான்	பார்த்திபன்.

“திமிர்வாத	ேநாய்”	என் 	தீவிரமாகப்	பதிலளித்தாள்,	லலிதா.	பார்த்திபன்	ேம ம்
ேப வதற் ள்	மளமளெவன் 	லலிதா,	“இந்தத்	திமிர்வாத	ேநாய்
ெகாண்டவர்க க் த்	தி ர்க்	ேகாபம்	வ ம்.	கண்களிேல	தீ	பறப்ப
ேபாலி க் ம்.	உடல்	அ க்க 	பத ம்;	உள்ளம்	 ம்;	ெநஞ் 	உல ம்.	ேநாயின்
றிகள்	நான்	ெசான்னைவ.	ஒேர	ம ந் தான்	இ க்கிற .	இந்தத்	திமிர்வாதம்

ேபாக,	அ 	என்னிடேமதான்	இ க்கிற ”	என் 	 றினாள்.

க ங்ேகாபம்	ெகாண்டான்	பார்த்திபன்.	ெப ங்	 ரேலா 	ேபசலானான்.	“எனக்கா
திமிர்?	எனக்கா?	என்ைன	யாெரன் 	நிைனத் க்	ெகாண் 	ேப கிறாய்?
பார்வதி!	உன்	 கத் க்காகச்	 ம்மா	இ க்கிேறன்”	என்றான்.

“இல்லாவிட்டால்?”	என் 	 த்தலாகக்	ேகட்டாள்	லலிதா.	

“க த்ைதப்	பி த் 	ெவளியிேல	தள்ளியி ப்ேபன்.	ேபாலீசிேல	ஒப் வித்தி ப்ேபன்”
என் 	பார்த்திபன்	 றினான்.	பார்வதி	இந்த	எதிர்பாராத	நிைலைமையக்	கண்
என்ன	ெசய்வெதன் 	ெதரியா 	பைதக்கலானாள்.	லலித மாரி,	பார்த்திபைன	ஏற
இறங்கப்	பார்த் விட் ச்	சிரித்தாள்.	பார்த்திபன்	அவள்	சிரித்தைதப்	ேபாலேவ
சிரித் க்	காட் னான்	ேகலிக் !!

லலித மாரி,	“ேபஷ்!	சபாஷ்!	ேஜாராக	இ க்கிறேத.	ப ன்	ேவஷத் க் ப்



ெபா த்தமாக	இ க் ம்”	என் 	 றிக்	ைகெகாட் ச்	சிரித்தாள்.	ம ப ம்
அவைள	த த் ,	“இ 	என்ன	விபரீதம்?	ெகாஞ்சம்	ேகாபத்ைத	அடக் ங்கள்,
லலித மாரி	என்	சிேநகிதி.	லலிதா,	இவர்	என்	நண்பர்.	நான்	இ வைர ம்
நண்பர்களாக்க	ேவண் ெமன் 	நிைனத்தி க்க,	நீங்கள்	காரணமின்றி	ஒ வைர
ஒ வர்	கண்டப 	ேபசிக்	ெகாள்கிறீர்கேள”	என் 	 றினாள்.	பார்த்திபன்	சாய்
நாற்காலியிேல	உட்கார்ந் ,	பார்வதிையப்	பார்த் ,	“இ ேபால	நான்
அவமானப்பட்டேத	கிைடயா .	என்	காைல	மிதித்தவர்களின்	தைலைய
மிதிப்ப தான்	என்	வழக்கம்”	என் 	 றினாள்.	கண்கைளத்	திறந் 	பார்த்திபன்,
“என்	வழக்கம்	என்ன	ெதரி மா...?”	என் 	ேகாபமாகக்	ேகட்டான்.	“ெதரிந் 	தான்
இங்ேக	வந்ேதன்”	என் 	தீர்க்கமாகப்	பதி ைரத்தாள்	லலிதா.	“ெதரிந் தான்
வந்தாயா,	எைத?”	என் 	ேகட்டான்	பார்த்திபன்.

ேல 	டாக்டர்	ஒ 	க தத்ைதப்	பார்த்திபன்	எதிரிேல	வீசி	எறிந் ,	“ேபா மா	பார்.
உன்ைனப்	பற்றித்	ெதரிந் தான்	இங் 	வந்தி க்கிேறன்	என்பதற் 	சாட்சி”	என்
றிவிட் 	ெவற்றிக்	கைள	 கத்திேல	 லங்க	உட்கார்ந்தாள்.	ந ங் ம்	ைக டன்

க தத்ைத	எ த்தான்	பார்த்திபன்.	பார்வதி,	“என்ன	க தம்?	லலி!	என்ன
விஷயம்?”	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	லலிதாவின்	ேதாைளப்	பி த் க்

க்கினாள்.	க தத்தின்	இரண்ேடார்	வரிகைளப்	ப த்த ம்,	பார்த்திப ைடய
கம்	மாறிவிட்ட .	பயத்ேதா 	லலித மாரிையப்	பார்த்தான்.	பார்வதிக் ப்	பதில்
றாமல்	உட்கார்ந்தி ந்த	லலித மாரி,	“இப்ேபா 	ெதரிந் 	ெகாள்,	நான்	வந்த

காரணத்ைத.	 வ ம்	ப .	உனக் 	ெவட்கமாக	இ ந்தால்	என்னிடம்	ெகா
நாேன	ப க்கிேறன்”	என் 	 றினாள்.	க தத்ைதக்	கசக்கிக்	கீேழ	வீசி	விட்
பார்த்திபன்,	“எவேளா	ஒ 	ஊர்	ேபர்	ெதரியாத	சி க்கியின்	உளறல்	க தம்”	என்
றினான்.	க தத்ைதப்	பார்வதி	எ த்தாள்,	ப க்க.	பார்த்திபன்	பாய்ந்ேதா னான்.

“அ 	ஒ 	 ஷ்ைடயின்	 ற்றல்	க தம்.	இப்ப க்	ெகா ”	என் 	ேகட்டப 	பார்வதி
தரவில்ைல.	பிரித் ப்	ப க்கப்	பார்த்தாள்.

சீமான்	பார்த்திப	 ைரக் !
எவ்வள தான்	நீங்கள்	என்ைன	மறந்தா ம்	நான்	உங்கைள	மறக்க	மாட்ேடன்.
ெபண்களின்	 பாவேம	அ தாேன!	அவர்களாக	ஒ 	ஆடவனிடம்	அன்
காட் வ 	கஷ்டம்.	ஆனால்,	எப்ப ேயா	அந்த	அன் 	ஏற்பட் 	விட்டால்,	பிற 	அேத
ஆண்கள்	எவ்வள 	 ேராகம்	ெசய்தேபாதி ம்,	ெகா ைம	ெசய்தா ம்
அ த்தா ம்,	உைதத்தா ம்	ெபா த் க்	ெகாள்வார்கள்.	அ 	அவர்கள்
வழக்கமாகி	விட்ட .	உத்தமி	என் ம்,	பத்தினி,	சதி	என் ம்	கைதப்
த்தகங்களிேல	எ தப்பட் க்	கிறேத.	அந்தப்	ெபண்கள்	எல்லாம்	 ஷர்களிடம்
எவ்வள 	இம்ைச	அைடந்தவர்கள்	என்பைத	நான்	ெசால்லத்	ேதைவயில்ைல.
நீங்கள்	பத் ப்	ேப க் ச்	ெசால்லக்	 யவர்;	ெபரிய	ேமதாவி;	தைலவர்;



பத்திரிைகக் 	எ ட் ர்.	என்னிடம்	தாங்கள்	காட் ய	அன்ைபக்	கண் 	ஏமாந்
ேபாேனன்.	கைடசி	வைரயிேல	ைகவி வதில்ைல	என் ம்,	என்ைனயன்றி
ேவெறா த்திைய	ஏெற த் ம்	பார்ப்பதில்ைல	என் ம்	எவ்வளேவா	ெசான்னீர்கள்.
நான்	உங்கள்	இஷ்டத்திற் 	இணங் ம்	வைரயில்	ஏேதேதா	ேபசிவிட் ப்	பிற
என்ைனவிட் ப்	பிரித்தீர்கள்.	மைலயாள	நாட் க் ச்	ெசன்ற	பிற 	என்ைன
மறந்தீர்கள்.	அங் 	தாங்கள்	எவெளவ டேனா	 க்	 லாவினீர்கள்	என்
ேகள்விப்	பட்ேடன்.	ஒ 	அழகான	 கத்ைதக்	கண்டாேல	ேபா ம்	இந்த
ஆண்க க் ,	 கத்திேல	அச 	வழி ம்.	ெநஞ் 	படபடக் ம்.	ஆகேவ	நீங்க ம்,
மைலயாள	நாட் க் 	ஏேதா	நாட் யக்கைல	விஷயமாகக்	கண் வரப்	ேபானீர்கள்.
அந்த	நாட் யத்திேல	இலயித் ப்	ேபாய்	என்ைனக்	ைகவிட் 	விட் ர்கள்.	நீங்கள்
எத்தைன	ெபண்களிடம்	 க்	 லாவினா ம்,	தி ம்பி	இங் தாேன	வ வீர்கள்
என் 	எண்ணிக்	ெகாண் 	இ ந்ேதன்.	அங் 	யாேரா	ேராஸ்	என்பவேளா 	 க்
ெகாண் 	திரிந்தீர்களாம்.	திரிந்தால்தான்	என்ன?	ஏேதா	ேமாகம்	 ப்ப 	நாள்,
ஆைச	அ ப நாள்	என் 	ெசால்வார்கேள	அ ேபாலக்	ெகாஞ்சகாலம்	அவேளா
இ ந் விட் 	ம ப ம்	உங்கைளேய	நம்பிக்	ெகாண் க்கிற	என்னிடம்	வந்
ேச வீர்கள்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் ந்ேதன்.	இப்ேபா 	என்	ஆைசயிேல	மண்
வி ந் 	விட்ட .

என்ைன	ஒ 	 ளி ம்	வி ம்பவில்ைல	என்ப 	எனக் த்	ெதரிந்தி ந் ம்	நான்
ஏன்	வலிய	உங்க க் க்	க தம்	எ கிேறன்	என் 	ேகட்பீர்கள்.	ஏேதா	இஷ்டம்
இ ந்த	வைரயிேல	சிேநகமாக	இ ந்ேதன்.	இஷ்டம்	இல்ைல	இப்ேபா .	ஆகேவ
வ வதில்ைல.	இதற் 	ஒ 	ேகள்வியா?	உலகத்திேல	இ ேபால	நடப்ப
சகஜந்தாேன!	இதற் 	ஒ 	ெபண்,	அதி ம்	தாசி,	ேகாபிக்கலாமா	என் 	ேகலி
ெசய்வீர்கள்.	ஆனால்,	நான்	உங்களிடம்	ெகஞ்சிக்	 த்தாடப்	ேபாவதில்ைல.
த்தாட	ேவண் ய	அவசிய மில்ைல!!	உங்கள்	இரகசியம்	என்	உள்ளங்	ைகயிேல

அடங்கிக்	கிடக்கிற .	மிரட் வதாக	எண்ண	ேவண்டாம்.	இத்தைன	நாளில்லாமல்
இப்ேபா 	நான்	மிரட் ேவனா?	நா 	நாட்க க் 	 ன் 	ஒ 	ஆைளக்	காண
ேநரிட்ட .	அவன்	எனக் க்	 றி ள்ள	இரகசியங்கைள	நான்	ெவளிேய
ெதரிவித் 	விட்டால்	பிற 	ெதரி ம்	உங்கள்	நிைலைம	 ண்ேடறி	நிற்க	ேவண் ம்.
உங்கள்	பணம்,	ப ப் ,	பட்டம்	 தலிய	எ ம்	த க்கா .	அவ்வள 	ெபரிய
இரகசியம்	என்னிடம்	சிக்கிக்	ெகாண் க்கிற .	உம 	உயி க்ேக	உைல	ைவக்கக்

ய	இரகசியம்.	யாரார்	இன் 	உங்கைளப்	 கழ்கிறார்கேளா	அவர்கேள
ஆ க்ெகா 	கல்ெல த் 	வீ வார்கள்.	உங்கள்	தைலமீ .

நான்	 வதற் 	சரியான	சாட்சி ம்	என்னிடம்	இ க்கிற .	நீர்	நம 	பைழய
நட்ைப	மனத்திேல	எண்ணி,	ஒ 	ெபண்ைண	ஏய்ப்ப 	ஆண்மக க் 	அழகல்ல,
நீதியல்ல	என்பைத	உத்ேதசித் ,	பைழயப 	என் டன்	சிேநகமாகி	என்ைன



ரிஜிஸ்ட்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண்டால்	இரகசியத்ைத	ெவளிேய	ெசால்ல
மாட்ேடன்.	உங்க ைடய	தீர்மானமான	பதிைல,	பதிைனந் 	நாட்க க் ள்
ெதரிவிக்க	ேவண் ம்.	பதில்	வராவிட்டால்,	எனக் 	இரகசியத்ைதக்	 றிய
ஆ டன்,	நான்	ெபரிய	அதிகாரிகைளச்	சந்தித் 	ேபசி	உம்ைமச்	சந்திக்
இ க்கப்	ேபாகிேறன்.	இ 	சத்தியம்.	வீண்	மிரட்டல்	என் 	எண்ண	ேவண்டாம்.
உங்கள்	இரகசியத்ைத	எனக் க்	 றி,	என்ைன	இக்க த ம்	எ தச்	ெசான்னவர்
லமாகத்தான்	நீங்கள்	ெபங்க ரில்	ஊைர	ஏமாற்றப்	ேபாயி க்கிற	விஷயம்

ெதரிந்த .	என்ன	இரகசியம்,	என்ன	ஆபத் ,	ஏன்	இவள்	அப்ப 	மிரட் கிறாள்
என் 	ேயாசித் க்	ெகாண்ேட	ெபா ைத	ஓட் 	விட் 	பிற 	ஆபத்திேல	சிக்கிக்
ெகாள்ள	ேவண்டாம்	எனக் 	உண்ைமயிேலேய	உங்கள்	இரகசியம்
ெதரிந்தி க்கிற 	என்பைத	நீங்கள்	ெதரிந் க்	ெகாள்ளச்	 ட் மமாக	இரண்
வார்த்ைதகள்	எ கிேறன்.	இதிலி ந்தாவ 	ெதரிந் 	ெகாள் ம்,	எனக்
உங்கள்	இரகசியம்	ெதரிந் தான்	இ க்கிற 	என்பைத	“ மார்	-	ெவ ண் .”	

இப்ப க்
ெஜயா.

க தத்ைதப்	பார்த்த ம்,	பார்வதி	பயந் 	ேபானாள்.	 மார்!	ெவ ண் !
இரகசியம்!	பார்த்திப க் 	ஆபத் !	இ 	என்ன	 திர்	என் 	திைகத்தாள்.

“பார்வதி!	யாேரா	ஒ 	ைபத்தியக்காரி	எ திய	க தத்ைதக்	கண்டாதிகில்
ெகாள்கிறாய்?”	என் 	பார்த்திபன்	ேகட் விட் ச்	சிரித்தான்.	ஆனால்,
சிரிப்பிேல ம்	 டத்	ெதரிந்த .	அவ ம்	திகில்	அைடந்தி ந்த .	பார்வதி,
லலித மாரிைய	ேநாக்கி	“ஆமாம்,	இந்தக்	க தம்	எப்ப 	உனக் க்	கிைடத்த ?”
என் 	ேகட்டாள்.

“அ 	ஒ 	ேவ க்ைக	பார்வதி!	பார்த்திபன்,	லலிதபவன்,	ெபங்க ர்	என்ற
விலாசமிட் க்	க தம்	வந்த .	இந்த	வி தியின்	ெபயர்	லலிதபவன்.	தபால்காரன்
லலிதா	என்ற	ெபயைரக்	கண்ட ம்	என்னிடம்	ெகா த் விட்டான்.	எனக் 	வந்த
க தம்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் 	நா ம்	தவ தலாகப்	பிரித்ேதன்.	 சியாக
இ ந்ததால்	ப த்ேதன்.	பார்த்திபன்	விஷயமாக	இ க்கேவ	உன்னிடம்	தர
நிைனத்ேதன்.	நீ	இங் 	வந்தி க்கிற	விஷயம்	ெதரிந் 	இங் 	வந்ேதன்”	என்றாள்.
“நல்ல	ேவைல	ெசய்தாய்”	என் 	 ன்சிரிப் டன்	 றி	விட் ப்	பார்வதி,	பார்த்திபைன
ேநாக்கி,	“ மார்	எங்ேக	இ க்கிறார்?”	என் 	ேகட்டாள்.

நீண்ட	நாட்க க் ப்	பிற 	 மார்	விஷயமாகக்	கிைடத்த	தகவல்	திகி ட்டக்
யதாக	இ ந்ததால்	பார்வதி	திைகக்க	 ற்றாள்.	 மா க் ம்



ெவ ண் க் ம்	என்ன	ெதாடர் ?	 மார்	-ெவ ண் .	இைவக டன்
பார்த்திபனின்	ெபயர்	இைணத் ப்	ேபசப்ப ம்	காரணம்	என்ன?	ஒ ேவைள,
பார்த்திபன்	 மாைர	ெவ ண் னால்	ெகான் 	விட் ப்பாேனா?	ெஜயா	 ம்
இரகசியம்	இ தாேனா?	உன்	உயி க்ேக	ஆபத் 	விைள ம்	இரகசியத்ைத
ெவளியிட்டால்	என் 	ெஜயா	க தம்	எ தியி ப்பதன்	ெபா ள்	இ தானா?
அநியாயமாகக்	 மார்	இறந்தானா?	என்ெறல்லாம்	பலப்பல	எண்ணினாள்	பார்வதி.
பார்த்திபன்	மர்மத்ைத	விளக்கிக்	 ம்ப 	ேகட்கவில்ைல.	

பார்த்திபேனா	 தலில்	ஏற்பட்ட	திகிைல	விரட் விட் 	எதற் ம்	 ணிந்தவனாகக்
காணப்பட்டான்.	மனச்சஞ்சலேம	 ளி மற்றவன்	ேபாலச்	சிகெரட் 	எ த்
சாவதானமாகப்	பற்றைவத் ,	ஒய்யாராமாக	அைதப்	பி த் க்	ெகாண்ேட	சாய்
நாற்காலியிேல	அலங்காரப்	ெபாம்ைம	ேபால	வீற்றி ந்தான்.	 க்க ம்,	பய ம்
ைளத்திட	நின்ற	பார்வதி,	“ மார்	எங்ேக?	அவர்	உயி க் 	ஆபத்

ேநரிடவில்ைலேய?”	என் 	பார்த்திபைனக்	ேகட்டாள்.	கண்களிேலேய	நீர்
த ம்பிற் 	பார்வதிக் .	பார்த்திபன்,	“நான்	ஒ 	பத்திரிைக	ஆசிரியன்.
ஆ டக்காரனல்லேவ”	என் 	பதிலளித்தான்.	‘க தம்	கிைடத்தால்	என்ன,	என்
தைல	ேபாய்வி மா?	நான்	எந்த	எதிர்ப்	 க் ம்	அஞ்சமாட்ேடன்.	என்ைன	யா ம்
அைசக்க	 யா ”	என் 	பார்த்திபன்	 றவில்ைலேயெயாழிய,	அவ ைடய
பார்ைவ ம்	ேபச்சின்	தன்ைம ம்	அவன்	மனப்	ேபாக்ைக	எ த் க்	காட் விட்டன.
ெஜயாவின்	க தத்ைத	எப்ப யாவ 	பார்வதியிடமி ந் 	பறித் க்	ெகாள்ள
ேவண் ெமன் 	நிைனத்தான்.	சமயத்ைத	எதிர்ேநாக்கியப ேய	இ ந்தான்.

“ மார்	எங்ேக	இ க்கிறார்?”

“பார்த்திபா!	பைழய	சிேநகத் க்காவ 	பதில்	 .	 மார்	எங்ேக?”

“ஒ 	ெபண்	உன்	எதிரிேல	நின் 	ெகஞ் கிற	பரிதாபத்ைதப்	பார்த்தாவ 	பதில்
ெசால்லக் டாதா?	 மார்	உயிேரா 	இ க்கிறாரா?”

“அவன்	இரக்கமற்ற	காதகன்	பார்வதி!	ஏன்	அவனிடம்	ெகஞ்சிக்
ெகாண் க்கிறாய்.	வா!	ெஜயாவிடம்	ேபாேவாம்.	அவேளா 	ேச ேவாம்.	இவைன
ஒ 	ைக	பார்ப்ேபாம்”	என் 	லிலிதா மாரி	 றினாள்.	பார்த்திபன்	பார்வதியின்
ேகள்விக க் ப்	பதில்	 றாமல்	சிகெரட்	பி த்தப 	இ ந்த	ஆணவத்ைதக்
கண் ,	ஆத்திரங்	ெகாண் .

வங்கைள	ெநறித்தான்;	 ன்சிரிப் டன்	லலித மாரிையப்	பார்த்தான்	ஒ ைற;
சிகெரட்	 னியிேல	ேசர்ந்த	சாம்பைலக்	கீேழ	தட் னான்;	மீண் ம்	அதைனப்



பி க்கத்	ெதாடங்கினான்.	பார்த்திபன்,	அவ்வள 	அலட்சியமாக	இ ந்தான்!

பார்த்திபன்,	எதனால்	இவ்வள 	ைதரியமானான்?	ெஜயாவின்	க தத்ைதக்	கண்
தலிேல	பயந்தவன்,	பிற 	எப்ப த்	திகிைல	நீக்கிக்	ெகாள்ள	 ந்த ?

உண்ைமயிேல	ெஜயா	எ திய	க தம்	மிரட்டல்	என் 	க கிறாேனா?	ெஜயாவின்
க தம்	பிறரிடம்	சிக்கிய 	ெதரிந் ம்,	அவ்வள 	அலட்சியமாக	இ க்கக்
காரணம்	என்ன?	பார்வதிக் ம்	லலித மாரிக் ம்	இந்தப்	பலத்த	சந்ேதகங்கள்?

“நாங்கள்	ேபாக	ேவண் ய தானா?”	என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி.

“நாடகம்	 ந் விட்டால்,	ேபாகலாம்”	என் 	ைநயாண் 	ெசய்தான்	பார்த்திபன்.

“ த்தா வ 	அவளல்ல!	உன்	மண்ைடப்	 	 த்தா 	கிற !”	என்
க ந் ைரத்தாள்	லலித மாரி.	சிரித் விட் ப்	பார்த்திபன்,	“பார்வதி	மாநாட் ேல
வீரரசம்	ெசாட்ட	ந த் க்	காட் னாய்.	இங்ேக	லலிதா	வ வதற் 	 ன்னம்	காதல்
ரசத்ைதக்	ெகாட் 	சி ங்கார	நாடகம்	நடத்தினாய்.	இேதா	இப்ேபா 	ேசாகரசம்
ெசாட் கிற .	இன் ம்	ஏதாகி ம்	ந ப் த்	ெதரிந்தால்	நடக்கட் ம்.
இல்ைலயானால்	ேபாய்வா.	உன்	நாடகத்	திறைமைய	நான்	ெமச் கிேறன்.	நவரச
மல்லிகா	என்ற	பட்டம்	 ட் கிேறன்”	என் 	 றினான்.	அடக்கி	ைவத்தி ந்த
ேகாபம்	ெமள்ள	ெமள்ள	ெவளிேய	வரத்	ெதாடங்கிற் .	அவசர	அவசரமாக
மற்ெறா 	சிகெரட்ைடப்	பற்ற	ைவத் ப்	பி த்தான்.	ெமௗனமாகப்	பார்வதி
இ க்கக்	கண்டான்.	“ஏன்	மிஸ்	பார்வதிபாய்!	ஏதாகி ம்	பரி ,	ெமடல்
கிைடக் ெமன் 	எதிர்பார்த் 	நிற்கிறாயா?	ேதைவயானைதக்	ேகள்.	த கிேறன்”
என்றான்.

“லலிதா!	எவ்வள 	அ ைமயான	கட்டத்திேல	நீ	 ந்தாய்	ெதரி மா?	அந்த
அழகான	இதைழ	நான்	 ைவக்க	இ ந்த	ேநரத்திேல...”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட
பார்த்திபன்,	நாடகத்தில்	ராஜபார்ட்	ேபாலப்	பாட	ஆரம்பித்தான்	ெமல்லிய	 ரலிேல.

“சீ!	 ஷ்டா!	ெபண்களிடம்	வீரம்	ேப ம்	ேப 	நீ.	பார்வதி!	வா,	ேபாேவாம்.	இவ க்
அழி காலம்	ெந ங்கிக்	ெகாண் 	 க்கிற .	ஆணவம்	கண்கைள	மைறக்கிற .
பழிபாவத் க் 	அஞ்சாதவன்.	பாைவயரின்	உள்ளத்ைத	ேவக	ைவப்பவன்.	பாமரைர
வஞ்சிப்பவன்”	என் 	 றிப்	பார்த்திபைனக்	கண் த் 	விட் ,	லலிதா	ேசார்ந்
கிடந்த	பார்வதிைய	அைணத்தப 	நின்றாள்.

“ேபஷ்!	அ ைம!	அ ைம!	லலிதா	நீ	 ட	ஒ 	பிரசங்கியாகி	விடலாம்.	பார்வதிையத்
ேதாற்க த் 	விட்டாேய!	எவ்வள 	வீரம்,	தீரம்,	ெகம்பீரம்!	இப்ப த்தான்	ேபச



ேவண் ம்”	என் 	 றிக்	ேகலி	ெசய் 	ெகாண்ேட	பார்த்திபன்,	ஒ 	சிகெரட்ைட
எ த் 	ேல 	டாக்டரிடம்	நீட் ,	“உனக் ப்	பரி !	 தல்தரமான	சிகெரட்”	என்
றினான்.

அந்தப்	ேபச் 	 வதற் ள்	ேல 	டாக்டரின்	 ட் 	அணிந்த	கால்,	பார்த்திப ைடய
மார் க் 	ெவ 	சமீபத்திேல	பாய்ந்த !	ஒ 	நிமிடம்	திைகத்தான்	பார்த்திபன்.
உடேன	சமாளித் க்	ெகாண் ,	“லலிதா!	மஞ்சத்திேல	இ ேபாலச்	ெசய்தி ந்தால்
நான்	ெகாஞ்ச ம்	சஞ்சலமைடந்தி க்க	மாட்ேடன்.	இப்ேபா 	மட் ம்	என்ன?
எனக் 	ஒ விதமான	இன்பமாகத்தான்	இ ந்த ”	என் 	 றினான்.	இனி
அங்கி ப்ப 	தகா 	என் 	இ வ ம்	தீர்மானித் 	அைறைய	விட் 	ெவளிேய
ெசல்லக்	கால 	எ த் 	ைவத்தனர்.

“ஒ 	நிமிஷம்,	உயர் ணச்	சீமாட் கேள!	ஒ 	நிமிஷம்	நில் ங்கள்.	அந்தக்
க தத்ைதக்	ெகா ங்கள்.	அ 	எனக் 	வந்த ”	என் 	ேகட்டான்.

“தர	 யா ”	என்றாள்	பார்வதி.

“ஓேகா!	அதிேலதான்	என்	மர்மம்	எ தப்பட் க்கிற .	அைதத்	த வாயா?
அைதக்	ெகாண் தாேன	என்	உயிைரத்	ெதாைலக்க	 ம்.	உன்	காதலன்
மாைர ம்	ெபற	 ம்.	அப்ப ப்பட்ட	அ ைமயான	மந்திர	ஓைலைய	இழக்க

உனக் 	மனம்	வ மா?	சரி!	உன்னிடேம	இ க்கட் ம்	அந்தக்	க தம்.
ஜாக்கிரைதயாகப்	ெபட் யிேல	ைவத் ப்	 ட் வி !	எங்காவ 	ேபாய்விடப்
ேபாகிற ”	என் 	 றினான்.	அவன்	ேபச் 	அர்த்தமற்ற	உளறலாக	இ ப்ப 	கண்
பார்வதி ம்	லலித மாரி ம்	சிரித்தனர்.

“க தம்	ஓ வி மா?”	என் 	ேகட்டனர்.

“ஓ மா	என்றா	ேகட்கிறீர்கள்?	 ட்டாள்	சி க்கிகேள!	அ 	ஓ ப்ேபாய்
ெந ேநரமாகி	விட்ட .	உங்க க் த்	ெதரிய	வில்ைல”	என் 	 றினான்
பார்த்திபன்.

“என்ன,	இவ க் ப்	ைபத்தியேம	பி த் 	விட்ட .	பார்வதி!	க தம்	உன்னிடம்
இ க்கிறதல்லவா?	என் 	ேகட்டாள்	லலிதா.

“இேதா!”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	க தத்ைதப்	பார்வதி	லலிதாவிடம்	ெகா த்தாள்.

“ஓ விட்டதாம்	ஓ ”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	க தத்ைதக்	காட் னாள்



பார்த்திப க் .	உரத்த	 ரலிேல	அவன்	சிரித்தான்.	பார்வதி	“ஆ!”	என்
அலறினாள்.	லலித மாரியின்	கரத்திேல	இ ந்த	க தத்திேல	ஒ 	எ த் க்	 ட
இல்ைல.	லலித மாரி ம்	இந்த	அதிசயத்ைதக்	கண்டாள்.	ஒன் ம்	 ரியவில்ைல.
க தத்ைத	அவன்	எ த் க்	ெகாண்ட 	தந்திரமாக	இ ந்தா ம்,	ேவ 	ஒ
ெவ ங்	காகிதம்	பார்வதியிடம்	இ க்கக்	காரணம்	என்ன	மந்திரமா?	என்
திைகத்தனர்	இ வ ம்.	பார்வதி ம்	லலித மாரி ம்	அந்தக்	க தத்ைத	மாறி
மாறிப்	பரிேசாதித் ப்	பார்த்தனர்.

“திைகக்க	ேவண்டாம்	ேதாழியர்கேள!	ெஜயா	அ ப்பி	ைவத்த	க தேமதான்
உங்களிடம்	இ ப்ப ;	அதைன	எ த் க்	ெகாண் 	ேவ 	ெவ ம்	காகிதத்ைத
நான்	தந் விடவில்ைல.	க தம்	இ க்கிற 	உங்களிடேம.	ஆனால்	அதிேல	அவள்
எ தினாேள	அைவ	ஓ விட்டன.	“ !	மந்திரகாளி!	மாயக்காளி!	ஓ ப்ேபா!!”	என்
மந்திர	உச்சாடனம்	ெசய்ேதன்.	எ த் க்கள்	மாயமாக	ேபாய்விட்டன.
அவ்வள தான்	இனி	நீங்கள்	ேபாகலாம்.	ஏமாற்றமைடந்த	ஏந்திைழமார்கேள!	என்
பாைதயிேல	 க்கிட் ப்	பாழாக	ேவண்டாம்.	 த்திேயா 	பிைழ ங்கள்”	என்
உபேதசகர்	ேபாலப்	ேபசினான்	பார்த்திபன்.	

“க தம்	இல்லாமற்	ேபானாெலன்ன?	ெஜயாவிடம்	ேபாேவாம்	வா”	என் 	 றிப்
பார்வதியின்	கரத்ைதப்	பற்றி	இ த்தாள்	லலிதா.

“ஏன்!	க தத்திேல	இ ந்த	எ த் 	மைறந்த 	ேபால,	ெஜயா ம்	மைறந்
ேபாய்விட்டால்...?”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	சிரித்தான்	பார்த்திபன்.	

	

	

	

	



�����	-	16
	

மிக்க	மமைதேயா 	சிரித் க்	ெகாண் ந்த	பார்த்திபைன	வீழ்த் ம்	வழிையக்
கண்டாக	ேவண் ம்	என்ற	திட	சித்தத்ேதா 	லலித மாரி ம்	பார்வதி ம்	வீ
தி ம்பினர்.	பார்வதி	மிக ம்	அ த் க்	கிடந்தாள்;	 மாரின்	நிைலைமையத்
ெதரிந் க்	ெகாள்ள	 யாமற்	ேபாய்விட்ட	கவைலயினால்	வா ய	பார்வதிக்
ஆ தல்	 ற	 யன்றான்	லலிதா.

“லலீ!	அவன்	ஒ 	மாயாவி!	க தத்திேல	இ ந்த	எ த் க்	கள்	மைறந் 	ேபா ம்ப
ெசய் விட்டான்.	பார்த்தாயா?	ஒ 	ெநா யில்	ஏய்த் விட்டாேன?”	என்
ஆயாசத்ேதா 	 றினாள்	பார்வதி.

லலித மாரி,	“இ 	ெபரிய	மாய மல்ல.	மந்திர மல்ல.	பார்வதி!	நான்
ப த்த ண் .	ஒ 	விதமான	ைம	இ க்கிற .	அதனால்	எ தினால்	சில
நாட்க க் ள்	மைறந் 	வி ம்.	ெஜயா	எ திய	க தம்	அம்மாதிரியான
ைமயினால்	எ தப்	பட்ட .	அவ்வள தான்!”	என் 	விளக்க ைரத்தாள்.

விசாரம்	நீங்கவில்ைல	பார்வதிக் .	“அப்ப ப்பட்ட	ைமயினால்	அக்க தம்
எ தப்பட் க்கிற 	என்ப 	பார்த்தி	ப க் 	எப்ப த்	ெதரி ம்?”	என் 	ேகட்டாள்
பார்வதி.	“ஏன்?	க தத்ைதக்	கண்ட ம்	ெதரிந் 	ெகாண் ப்பான்.	அவேன
ெஜயா க் 	அந்த	இரகசிய	இங்கிையத்	தந் மி ப்பான்.	ஆகேவ	அதன்	மர்மம்
ெதரிந் 	விட்ட .	எனக் 	அந்தக்	க தத்தின்	எ த் 	மைறந் 	விட்ட
அதிசயமாகத்	ெதரியவில்ைல.	சரியான	சமயத்திேல	அ 	மைறந் 	விட்டேத.
அ தான்	எனக் 	அதிசயமாக	இ க்கிற ”	என் 	 றினாள்	லலிதா.

“ஆமாம்!	க தம்	ஓ விட்ட 	என் 	 றினான்.	க தம்	இேதா	என் 	நான்
கிேறன்.	க தம்	ெவ ம்	காகிதமாக	இ க்கிற .	இ 	மாயமாக	இல்ைலயா?”

என் 	 றிக்	ெகாண்ேட,	“எங்ேக	அந்த	மாயக்	க தம்?”	என் 	லலிதாைவக்
ேகட்க,	தன்	மணிப்பர்சிேல	ம த் 	ைவத்தி ந்த	க தத்ைதக்	எ த் க்
ெகா த்தாள்.	க தத்ைதக்	ைகநீட் 	வாங்கிய ம்	பார்வதி	மீண் ம்
ஆச்சரியத்தால்	 வினாள்,	ஏன்?	க தத்திேல	எ த் கள்	ெதளிவாகத்
ெதரிந்தன.

“லலீ!	இந்த	அதிசயத்ைத	பார்!	காலியாக	இ ந்தேத,	இேதா	ஒ 	எ த் 	விடாமல்
சகல ம்	ெதரிகிற 	பார்!	இெதன்ன	ேவ க்ைக!”	என் 	பார்வதி	ஆச்சரியத்ேதா



ேகட்டாள்.	லலித மாரி ம்	க தத்ைதப்	பார்த் 	ஆச்சரியப்	பட்டாள்.	சில
நிமிஷங்கள்	வைரயிேல	இ வ க் ம்	ஒன் ம்	 ரியவில்ைல.	“மகா த்திசாலி	ேபால
இரகசிய	இங்கியினால்	எ தப்பட்ட .	மைறந் விட்ட 	என் 	ெசான்னாேய.	இ
என்ன	பார்த்தாயா?	அங்ேக	ெவ ம்	காகிதமாக	இ ந்த .	இங்ேக	பைழய
காகிதமாக	இ க்கிற .	இப்ேபா 	என்ன	ெசால்கிறாய்?	லலி,	அவன்	ெபரிய
மந்திரக்காரன்.	மாயாஜாலத்	தாேலதான்	என்	 மாைர	எங்ேகா	ஒளித்
ைவத்தி க்கிறான்.	எனக் 	 ன் 	இ ந்தைதவிடப்	பயம்	அதிகமாகி	விட்ட .
என்ன	ெசய்ேவன்?”	என் 	பார்வதி	பயந் 	ேபசினான்.	

லலித மாரி	ேயாசித்தாள்.	ெகாஞ்ச	ேநரத்திற்ெகல்லாம்	பார்வதிையப்	பார்த் ,
“பார்வதி	மேனாவசியம்	என் 	 வார்கேள.	இப்னா சம்,	ெமஸ்ெமரிசம்	என் ,
அ 	ெதரிந்தி க்கிற 	அந்தத்	 ஷ்ட க் .	சில	விநா கள்	இப்னா சம்
ெதரிந்தவர்கள்,	மற்றவர்கள்	மனத்ைதக்	கட் ப்	ப த்த	 ம்.	அந்த
இப்னா சத்தினாேலதான்	பார்த்திபன்	நம்	இ வைர ம்	மயக்கிக்	க தத்ைத
ெவ ம்	காகிதமாக	இ ப்பதாக	நம்பச்	ெசய்தான்.	இப்னா சம்	ெதரிந்தவன்
என்பதிேல	சந்ேதகமில்ைல.	அ 	ெதரிந்தவர்களால்	ஒ வைரச்	சில	விநா கள்
அ ைமேபால	ஆட் ைவக்க	 ம்.	சிரி!	சிரி!	என் 	 வான்	இப்னா சம்
ெதரிந்தவன்.	அதனால்	மயக்	 ற்றவன்	சிரிப்பான்	காரணமின்றி.	அ ேபால	அழ
ைவக்க	 ம்.	 ங்கைவக்க	 ம்.	கசப் 	ெபா ேள	இனிப் 	என் 	 றிடச்
ெசய்ய	 ம்.	நான்	பார்த்தி க்கிேறன்	இப்னா சம்	ெசய்பவர்கைள”	என்
றினாள்.

பார்வதிக் ,	அப்ப த்தான்	இ க்க	ேவண் ம்	என் 	ேதான்றிற் .	க தத்தின்
மர்மம்	 லங்கிவிட்ட ம்,	பைழயப 	 மார்,	ெவ ண் 	என்ற	ெசாற்களின்
கவனம்	பார்வதிையக்	 ைடயத்	ெதாடங்கிற் .	இ வ ம்	 ட	ெந ேநரம்
ஆேலாசித்தனர்.	அந்தத்	 ஷ்ட டன்	ேபார்	ெதா க்க	என்ன	 ைறகைள
அ சரிக்க	ேவண் ம்	என்ப 	பற்றி,	பணம்,	ெசல்வாக் ,	ஆள்,	அம் ,	தந்திரம்,
இவ்வள டன்	இப்னா சம்	ேவ 	ெதரிந்தி க்	கிற .	அந்தத்	திமிர்	பி த்த
தன்னலக்கார க் .	இரண் 	ெபண்கள்	 	அவ ைடய	ெகாட்டத்ைத	அடக்க
ேவண் ம்.	 மாைரக்	கண் பி க்க	ேவண் ம்	என்றால்	சாமான்யமா?	 லபமா?
ஏேதேதா	ேயாசித்தனர்.	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	ஏதாவ 	ஒ 	விதத்திேல
ஊன ைடயதாகத்	ெதரிந்த .	“ஒ 	ேவைள	நான்	அந்தச்	சமயத்திேல	வரா
இ ந்தி ந்தால்	உன்னிடம்	ஆைச	ெகாண்ட	பார்த்திபன்,	 மார்	விஷயத்ைதக்
றியி க்கக்	 ம்”	என் 	 றினாள்.	பார்வதிேயா!	“ேசச்ேச!	அவனாவ

இரகசியத்ைதக்	 வதாவ !	என்ைன ம்	ஏய்த் 	வி வான்.	உன்ைன ம்
ஏய்த் 	வி வான்.	அவ்வள 	 லபத்திேல	ஏமாறக்	 யவனல்ல.	ெபண்கள்
அவன்	ைகக் ப்	 ச்ெசண் கள்!	நீ	அந்தச்	சமயத்திேல	அங் 	வந் 	ேசர்ந்தேத



நல்லதாயிற் ”	என் 	 றினாள்.

இ வ ம்	இங்ஙனம்	ேயாசைனயில்	ஆழ்ந்தி க்க	அேத	சமயத்திேல	பார்த்திப ம்
ஆழ்ந்த	ேயாசைனயில்தான்	ஈ பட் 	 ந்தான்.

பார்வதி	எவ்வள 	பசப்பினாள்?	 மார்	மீ 	அவ க் 	அவ்வள 	காதல்!
அவ ைடய	நிைலைமையத்	ெதரிந் க்	ெகாள்ள,	என்ைனக்	காதலிப்ப 	ேபாலப்
பாசாங் 	ெசய்தாள்.	 ட்டாள்!	அவ ைடய	சாகசத்ைதக்	கண் 	நான்
ஏமா ேவன்	என் 	க தினாள்.	அவ ம்	ந த்தாள்.	நா ம்	காதலால்
கட் ண்டவன்	ேபால்	ந த் க்	ெகாண் க் ம்ேபா 	வந் 	ேசர்ந்தாள்,	வம்
வளர்க்க	அந்த	வாலில்லாக்	 ரங் !	ெஜயா க் த்	திமிர்	பி த் 	ஆட் கிற !
அவளிடம்	எவேனா	என்ைனப்	பற்றி	ேபசி	இ க்கிறான்	என் 	ெதரிகிற 	அவைள
ேவ 	கவனித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	கஷ்டம்	வரத்	ெதாடங்கினாேல
இ ேபாலத்தான்.	பல	வ ம்.	சரி,	இந்தச்	சமயத்திேலதான்	கலக்கம்	 டா .
ைதரியம்	ேவண் ம்.”	என்ெறல்லாம்	எண்ணியப 	ேமற்ெகாண் 	என்ன	ெசய்வ
என்ப பற்றிப்	பலவா 	ேயாசித் ப்	பார்த்தான்.	சிகெரட் க் 	ேமல்	சிகெரட்
ெசலவாகிக்	ெகாண் ந்தேதெயாழியத்	திட்டம்	ஏ ம்	தயாராகவில்ைல.

எவ்வளேவா	 மந்திரமாக	தான்	ெசய் 	ைவத்தி க் ம்	காரியத்ைதச்	சில
ெபண்கள்	 க்	ெகாண் 	ெக க்க	 ய வ 	பார்த்திப க் க்	ேகாப ட் ற் .
பார்வதி	ஒ 	பி.ஏ.,	லலித மாரி	ஒ 	டாக்டர்.	இவர்கள்	தன் ைடய	தந்திரத்ைதத்
ெதரிந் 	ெகாள்வதிேல	அவ்வள 	ஆச்சரியம்	இல்ைல.	ெஜயா	 ட	அல்லவா
கிளம்பி	விட்டாள்	ேபா க் 	என்பைத	எண் ம்	ேபா ,	பார்த்திப ைடய	ேகாபம்
அதிகரித்த .	“ ஷ்டப்	ெபண்ைணத்	ெதாைலத் 	வி கிேறன்.	என்னிடேம
காட் கிறாள்.	ைகவரிைசைய!	தன்ைனப்	ெபரிய	அரம்ைப	என் 	க திக்
ெகாண் க்கிறாள்.	இவைள	நான்	ைகவிட் 	விட்ேடனாம்.	இந்தக்
கண்ணகிக் க்	க ங்ேகாபம்	வந் விட்டதாம்.	என்ைன	என்	இரகசியதைதக்
றிவி வாளாம்.	அதிகாரிக க் ,	எவெனன் 	ெதரியவில்ைல.	என்ைனப்	பற்றி

அவளிடம்	ேபசியவன்.	ஒ ேவைள	என்	ஆட்களிேலேய	எவனாவ 	அதி ப்திபட்
எனக் 	ஆபத் த்	ேத கிறாேனா?	ெஜயாைவப்	பற்றிப்	பயப்பட	ேவண் ய
அவசியம்	இல்ைல.	ெகாஞ்சம்	ேசரம்	அவ டன்	சிரித் 	விைளயா னால்,	‘ெசக்’
த்தகத்திேல	ஒ 	ஆயிரம்	எ தினால்	அவ ைடய	ேகாபம்	இ ந்த	இடம்
ெதரியாமல்	ேபா ம்.	ஆனால்	அவ க் 	உள 	 றியவன்,	ெஜயாைவ	நான்
சரிப்ப த்திக்	ெகாண்ட ம்,	ேவேற	யா ைடய	உதவிையத்	ேத வாேனா?	 திய
ஆபத் 	வ ேமா	என் 	ேயாசித்தான்.	ஒ 	சமயம்,	இந்தத்	 ஷ்ட	சி க்கிகள்
அவைனக்	காண	ேநரிட்டால்...	என் 	நிைனத் ப்	பார்த்தான்.	அ 	மகா
ஆபத்தாக	 ம்.	அந்தச்	சந்திப் 	மட் ம்	நைடெபறக்	 டா .	அைத



எப்ப யாவ 	த க்க	ேவண் ேம?	என் 	எண்ணியப 	ேவடர்களின்	 ரல்	ேகட்ட
ேவங்ைக	 தர ேக	ேகாபத் டன்	உலவி	வாைலக்	கீேழ	அ த் 	உ மிக்
ெகாண் ப்ப 	ேபால	ஒன்றிரண் 	வார்த்ைதகைள	வாய்
விட் ம்	 றிக்	ெகாண்ேட	உலவினான்.	கைடசியில்	 க்கள்,	 மர பர க் ,
“உடேன	 றப்பட் 	வா ங்கள்	என் 	தந்தி	ெகா த் விட் ,	ஊரிேல	ேவ
ேஜாலிகைளக்	கவனிக்கலானான்.	
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லலித மாரி ம்,	பார்வதி ம்	வஞ்சகைன	வீழ்த் ம்	வைக	என்னெவன்பதற்காக
நடத்திய	மந்திராேலாசைன.	ெஜயாைவ	ேநரிேல	ேபாய்க்	காண்ப 	என்ற

யைவத்	தரேவ,	அதற்கான	ஏற்பா கைளக்	கவனிக்கலாயினர்.

ெபா 	வாழ்க்ைகயிேல	ஈ பட் 	உலைகச்	சீர்தி த்த	ேவண் ெமன் 	எண்ணிய
பார்வதிக் ச்	ெசாந்த	வாழ்க்ைகயிேலேய	இவ்விதமான	 ழல்கள்	உண்டாகேவ,
தன்னிடம்	பல	நண்பர்கள்,	ப த் ப்	பட்டம்	ெபற்ற	உடேன	ஏேத ம்	ஒ 	ேவைல
ேத க்	ெகாள் ம்ப 	 த்தி	 றிய	சம்பவங்கள்	நிைன க் 	வரலாயின.

உலகம்	எவ்வளேவா	ெகட் க்கிற .	ச தாயத்ைதச்	சீரழிக் ம்	ேக கைளக்
கைளவைதவிட	ப த்தவர்க க் 	ேவ 	கடைம	இல்ைல	என்ப 	பார்வதியின்
க த் .	சாம்ராஜ்யத்தின்	சகல	ெசௗகரியங்க ம்,	 கேபாகங்க ம்
சித்தார்த்தைரத்	த விக்	ெகாண் ந்தன.	மணி 	தரித் 	மன்னர்களின்
மன்னனாக	அரியாசனத்திேல	அமர்ந் 	ஆனந்த	வாழ் 	நடத்த	அவ க்
அன்பைழப் க்	கிைடத்த .	அவேரா	அடவியிேல	அைலந் ,	ஆனந்தம்	அநித்யம்
என் 	அறிந் ,	அவனியிேல	அவதி	அழிக்கப்பட் ,	அைமதி	அரசளா	ேவண் ம்.
ன்பத்	ேதாணியிேலறி	பிணி,	 ப் ,	ெப ங்கவைல	என் ம்	பாைறகளிேல

ேமா ண் ,	சித ம்	நிைலைம	மாறி,	மக்கள்	மனத்திேல	மாச்சரியத்ைத
மாய்த் விட் 	அன் ,	அ ைடைம	எ ம்	 றிக்ேகாள்	ெகாண்
வாழேவண் ம்.	இதற் 	ஏற்றேதார்	வழிைய	நாம்	காணேவண் ம்	என்பதற்காக
இன்பத்ைத	மதிக்க	ம த்த டன்,	ேபாகப்	ப ழி ம்	இலாபச்	 ழ ம்	தாம்
ெசல் ம்	வழியிேல	காணப்பட்டகாைல	அைவகளிேல	இடறி	விழாமல்,	இன்பம்	-
நிரந்தர	இன்பம்	-	 ன்பத் டன்	பிைணந்தி க் ம்	இன்பமல்ல.	இைணயற்ற
எல்ைலயற்ற	இன்பம்,	எ ,	எங்ேக	இ க்கிற ;	எங்ஙனம்	ெபற	 ம்	என்
கண் பி ப்பதிேல	காலத்ைதச்	ெசலவிட்டார்.	அவ ைடய	ெசாந்த	வாழ்க்ைகையத்
தத்தம்	ெசய் 	மக்கள்	வாழ்க்ைகக் 	ஒ 	வழி	காண	 யன்றார்.	தமக் க்
கிைடத்த	 கத்ைதத்	 ச்செமனத்	தள்ளிவிட் ,	மக்க க் ச்	 கம்	ேத த்தர
ைனந்தார்.	 கத்ைதத்	தியாகம்	ெசய்த	சித்தார்த்தர்,	 த்தரானார்!	இன்பச்

ேசற்ைறேய	வாழ்க்ைகயின்	வசீகரத்	ைதலம்	என் 	 சி	மி க்கிக்	ெகாண்ட
வாலிபர்கள்,	இளவரசர்கள்,	எத்தைன	எத்தைன	இலட்சம்	இ ந்தனர்,	இறந்தனர்.
உலகிேல	அவைரப்	பற்றிய	நிைனப்ேப ம்	இ க்கிறேதா?	ஒ 	 த்தரின்	 கழ்
மக்களின்	மனத்திேல	சிந்தனா	சக்தி	நிைலத்தி க் ம்	வைரயில்	இ ந்ேத



தீ மன்ேறா!	ெசாந்த	வாழ்க்ைகயிேல	அக்கைற	காட் வ 	ஒ 	சபலம்!	அதைன
நீக்காதவர்களால்	ெபா 	வாழ்க்ைக	என் ம்	ேபார்க்களத்திேல	உலவ	 யா .
சித்தார்த்தர்	ேபால,	நான்	என்ன	சிங்கார	மாளிைகையயா	 றந்ேதன்?
பட்டத்ைதயா	விட் விட் ப்	பாதசாரியாேனன்?	இல்ைலேய!	நாேனா	ஓர்	அபைல!
ப த்ேதன்.	ச தாயம்	பாழ்	பட் க்	கிடப்பைதக்	கண்ேடன்.	இதைனச்	சீர்தி த்த
என்னாலான	அள 	 ய கிேறன்.	இ 	ெபரிய	தியாகமாகா .	சித்தார்த்தர்
ேபான்ேறாரின்	வரலா கைளப்	ப க் ம்ேபா 	ெமய்	சிலிர்க்கிற .	அத்தைகய
உத்தமர்களின்	கால்	 க் 	நான்	சமானமல்ல!	நாம்	ஏேதா	ெபரிய	ெதாண்
ெசய்வதாக	எண்ணிக்	ெகாள்வேத	மமைத!	என் 	பலப்பல	எண்ணியப 	பார்வதி
ப த் க்	ெகாண் ந்தாள்.

க்கெம ம்	ெப ங்காற்றால்	தாக்கப்பட்ட	பார்வதி	எ ம்	இளந்தளிர்,	வா
வதங் வ 	ெதரிந்த	ேல 	டாக்ட க் 	வ த்தமாக	இ ந்த .	நாகரிகத்திேல
மி ந்தவன்	ேபாலக்	காணப்பட்ட	அந்தப்	பார்த்திபன்,	எவ்வள 	அநாகரிகமாகப்
ெபண்களிடம்	நடந் 	ெகாண்டான்?	உல்லாசத் க் ம்	ஊராைர	மயக் வதற் ம்,
நாகரிகத்ைத	அவன்	பயன்ப த்தினாேனயன்றி	உண்ைமயான	நாகரிகம்,	அதாவ
இைளத்ேதாைர	இம்சிக்கா	மலி ப்ப 	அ த் க்	ெக க்காதி ப்ப 	ேபான்ற
பண் கள்	 ளி ம்	அவனிடம்	இல்ைல.	அழகான	ேதாற்றம்,	அலங்கார	மான	உைட,
ஆைள	மயக் ம்	 ன்சிரிப் .	ேமதாவி	என் 	ெபயெர க்க	ேவண் ம்	என்பதற்காக
தயாரித் க்	ெகாண்ட	ேபச் ,	இைவயா	நாகரிகச்	சின்னங்கள்?	அல்லேவ!!
பளபளப் ,	ைவரத்தி ம்	உண் ,	கத்தியி ம்	உண் .	ஆனால்	விைள
இரண் க் ம்	ஒன்றா மா?	அ ேபாலத்தான்	இ ந்த 	பார்த்தி	ப ைடய	நைட
உைட	பாவைன.	மனேமா	ப ழி!	அந்தப்	ப ழியிலி ந் 	ேபராைச	எ ம்	 ைக
ெவளிவந் 	ெகாண் ந்த .	அதன்	 	நாற்றத்தால்	தாக்கப்பட்ேட	 ந்தரிகள்
இ வ ம்	தத்தளித்தனர்.	ப த்தான்,	பட்டம்	ெபற்றான்.	பாைவயைர	அவ ைடய
பாத ளியாகவன்ேறா	க தினான்.	இந்த	மடைமையத்தானா	அவன்	இர 	பகல்
ப த் த்	ெதரிந் 	ெகாண்டான்?	ச தாயத்ைதச்	சீராக் கிறானாம்.
தன்மனத்ைதச்	ேசறாக்கிக்	ெகாண்ட	 ர்த்தன்.	அவன்	ெகட்ட	ேகட் க் ப்	ெபா
வாழ்க்ைக	ேவ 	ேவண் மாம்!	ஆ கள்	அயர்ந் 	கிடக் ம்	பட் க் 	நரிையக்
காவ க் 	ஏற்ப த் வ 	ேபாலி க்கிற .	இவைன	நம்பிக்	ெகாண் 	சிலர்
இ ப்ப 	என்ெறல்லாம்	லலிதா	சிந்தித்தாள்.

ந்ேதாட்டத்திேல	உலவிக்	ெகாண் 	 	மணத்ைதப்	ெபற் 	மகிழ்ந் ,	ஆ ம்
மயிைல ம்	பா ம்	 யிைல ம்,	தடாகத்திேல	நடமா ம்	அன்னத்ைத ம்,
ெகாஞ் ம்	கிளிைய ம்	கண் களிக் ம்	 ைவயின்	கால்கைள	மைலப்பாம்
பின்னிக்	ெகாண் 	இைடைய	வைளத் 	இ க்கி,	அத் டன்	நில்லாமல்,
அவ ைடய	 கத்த ேக	தன்	 கத்ைத	நி த்திச்	சீறி,	நாைவ	நீட் னால்	அந்த



நாரீமணியின்	மனம்	எப்ப 	இ க் ம்?	பார்த்திபன்	எ ம்	பாம்பினிடம்	சிக்கிக்
ெகாண்டாள்	ெதாண் 	எ ம்	மலர்த்	ேதாட்டத்திேல	மந்தகாசமாக	உலவிக்
ெகாண் ந்த	பார்வதி	எ ம்	மங்ைக.	அவ ைடய	இன்பக்	கவைலகள்
என்ெனன்ன?	வாழ்க்ைகயின்	உண்ைமக்	காட்சிகள்	எவ்வள 	ேகாரமாகத்
ெதன்பட்டன!	இலட்சிய	வாைட	வீசி ம்	என் 	அவள்	க தி	எந்த	ஆடவைனத்
ேதாழனாகக்	ெகாண்டாேளா,	அவ ைடய	க த் ,	நாகம்	கக் ம்	விஷம்	ேபான்
இ க்கக்	கண்டாள்.	ந ங்கினாள்.	நா லர்ந் 	தவித்தி ம்	ேநரத்தில்
மைலச் ைனையக்	கண் ,	மகிழ்ந் 	விைரந் 	ெசன் ,	நீைர	ெமாண் 	ப கக்
ேபா ம்	சமயம்	காட்டாைன	ேகாரக்	 ச்ச டன்	அங்ேக	வரக்	கண்ட	காரிைகயின்
நிைலைம	எப்ப 	இ க் ம்?	ெபா 	வாழ் 	எ ம்	 ய்ைமயான	தடாகத்திேல
பார்வதி,	நீைரப்	ப கினாள்.	அங்ேக	மலர்ந் 	கிடந்த	நீேலாற்பலத்ைதப்	பறித் ,
எ த் 	அதன்	அழைகக்	கண் 	அகமகி ம்	ேவைலயிேல,	 ளத்ைதக்	கலக்கி,
மலைரக்	கசக்கினான்,	மமைத	ெகாண்ட	பார்த்திபன்.	பார்வதி	பைதத்தாள்	ெபா
வாழ்க்ைகயிேல	 கப்	பலர்	பயப்ப வதன்	காரணம்	அவ க் 	அப்ேபா 	நன்றாகப்
ரிந்த .	அந்த	வாழ்க்ைக	எவ்வள 	வசீகரமான	கன கைள	உண்டாக் கிற .
ஆனால்	எவ்வள 	வசீகரமான	கன கைள	உண்டாக் கிற .	ஆனால்	எவ்வள
ஆபத் ச்	 ழ்ந்தி க்கிற 	அப்பாைதயிேல!	என்பைத	எண்ணியேபா 	தன் டன்
ப த்த	பல ம்	ேவ 	ேவ 	பாைதகள்	வ த் க்	ெகாண்டதன்	காரணம்
பார்வதிக் 	விளங்கிற் .

“பார்வதி!	உனக் ப்	ைபத்தியம்!	உலைகச்	சீர்தி த் வ 	என்ன,	உரித்
ைவத் ள்ள	பலாச் ைளையத்	ேதனிேல	ேதாய்த்	ெத த் த்	தின்ப 	என்றா
எண்ணிக்	ெகாண் ,	ெபா 	விவகாரங்களிேல	தைலயி கிறாய்?	நிைனத்தைத

க்க	 யாமல்	தைலயைணைய	நைனத் க்	ெகாண்டவர்கள்	எவ்வள ?
நல்ல 	ெசய்யப்	ேபாய்	நிந்தைனக் 	ஆளானவர்கள்	எவ்வள ?	ைபத்தியக்காரி!
உலகம்	ெபா 	வாழ்க்ைகயில்	ஈ பட்டவர்கைளப்	ேபாற் கிற 	என்றா
க கிறாய்?	ஏளனத்ேதா 	பார்க்கிற !	ேவ 	ஏ ம்	ெசய்ய	இயலாதவர்களின்
வாழ்க்ைக	வழி	இ 	என் 	 கிற .	 ண் க்கிளிக் க்	ெகாவ்ைவக்	கனி
த வர்	மக்கள்,	 ண் ேல	அ 	இ க்க	ேவண் ெமன் !	வி தைலைய	மறந்
வி வர்!	அ ேபாலத்	தான 	ெபா 	வாழ்க்ைக	எ ம்	 ண் ேல	உன்ைன	யாேரா
தள்ளிவிட் 	ேவ க்ைக	பார்க்கிறார்கள்.	சிற்றரசர்க ம்	சீமான்	க க் ம்	சா
சன்யாசிக க் ம்,	சர்வபண் தர்க க் ம்,	உலகம்	சீர்ேகடாக	இ ப்ப
ெதரியாதா?	நன்றாகத்	ெதரி ம்!	ஏன்	அவர்கள்	தம 	சி 	விரைல ம்
அைசப்பதில்ைல;	இ 	கண் ,	அவர்கெளல்லாம்	 ம்மா	இ க்க	நீ	ஏேதா
ஆ கிறாய்,	ேமைடயிேல	இ க் ம்	பள்ளம்	ெதரியாமல்,	ேபா ம்	உன் ைடய
ெபா வாழ்க்ைக,	 றப்ப .	எங்ேக ம்	ேபாய்	ேவைல	ேத ,	கணவைன	நா .
உலகம்	ஒ 	 றம்	இ க்கட் ம ,	நீ	உனக் 	ஒ 	உலகத்ைதத்	ேத க்ெகாள்.	பித்தம்



பி த்தவேள!	ஊ க் 	உைழக்கச்	ெசால்லி	யார்	உன்ைன	அைழத்தார்கள்?	ெபா
வாழ்க்ைகயிேலதான்	பார்த் விட்டாேய.	படாேடாபத்ைதப்	ெபற	பரம	சா வாக
ந ப்பவைன,	நயவஞ்சகத்ைத	மைறக்க	நைக	 கம்	காட் பவைன!	இன்ன ம்
உனக் ச்	சலிப் 	உண்டாகவில்ைலயா?	நீ	ேகாட்ைடகைளக்	கட் னாய்.	அைவ
றாவளியால்	அழிந்தன!	எலியால்	 மா	 லிைய	அடக்க?	ேபா,	ேபா!	ேபாய்,	உன்

ேவைலையப்	பார ,	உலகம்	கிடக்கட் ம்!”	என் 	பார்வதியின்	ேசார் 	அவ க் ச்
ெசால்லிற் .	ம 	விநா ேய	ெபா த்	ெதாண் ேல	அவ க் 	இ ந்த	பற் 	ெவற்றி
ெகாண்ட !

“இைதவிட	இைட 	ேநரிட்டேபா ,	பின்வாங்கி	ஓ 	விடாமல்	ஒ 	சிலராவ
ேவைல	ெசய்வால்தான்	பார்வதி!	உலகம்	இயங் கிற .	எரிமைல	ெந ப்ைபக்
கக் ம்.	 ற் 	வட்டாரத்ைதேய	அழித் வி ம்.	ஆனால்,	அதற் ப்	பயந்
அதன ேக	வாழாமலா	இ க்கிறார்கள்?	கவிழ்ந்தால்	உயிர்	ேபா ம்	என்பைதத்
ெதரிந் 	ெகாள்ளாமலா	கடலிேல	பிரயாணம்	ெசய்கிறார்கள்?	பார்வதி,
பயப்படாேத!	 கம்பங்கள்	எவ்வளேவா	ஏற்பட்ட	பிற தாேன	 மியிேல	நாம்	வாசம்
ெசய்கிேறாம்!!	ெபா 	வாழ்விேல,	எரிமைல,	அைலகடல்,	 கம்பம்,	தீ,	எல்லாம்
உண் .	அைவகளிேல	ெவந் ம்	சாம்பலா	காத	சித்தம்	இ க்க	ேவண் ம்.
அதற்கான	சக்திையப்	ெபற	வழி	ேத .	ஓடாேத!	எதிர்த் ச்	ெசல்!	ேபாரா 	ெவற்றி
ெப !!	மலைரப்	பறிக்க	ேவண் ெமன்றா ம்,	சிரமம்	இ க்கிறேத.	மக்கைளத்
தி த் வ 	 லபத்திலா	 ம்?	ேதனீக்கைளப்	பார ,	திைகத் க்	கிடக் ம்
ெபண்ேண!	மற்றவர்க க் 	ஏன்	இந்தத்	ேதனீக்கள்	இப்ப 	அைலகின்றன?	என்ன
சாதிக்க	 ம்	இைவகளால்?	என் தான்	ேதான் ம்,	அந்தத்	ேதனீக்	களால்
அைலந் 	அைலந் தான்	ேதைன	திரட்ட	 கிற .	அைதக்	காண்ேபாரால்
இதைன	உணர	 வதில்ைல.	ேதைனப்	ப ம்ேபா 	ேதனீக்களின்	நிைனப்ேப
ட	மக்க க் 	இ ப்ப	தில்ைல.	நன்றி	ெகட்டவர்கள்	நடமா ம்	இடமாயிற்ேற.

இங்ேக	நாம்	ஏன்	அைலந் 	கிடக்க	ேவண் ம்	என் 	ேதனீக்கள்
ஒத் ைழயாைமைய	அ ஷ் ப்பதில்ைல.	பிற க் 	இன்பம்	ேதட,	யார்	அந்த
இன்பத்ைதப்	ெபற	இ க்கிறார்கேளா	அவர்கேள	 ற்றி ம்	ேகலி	ெசய்
ெகாண் ம்	இ க் ம்	ேபா ம்	பணி ரி ம்	பண்பினர்	சிலராவ 	இ ப்பதால்தாேன,
உலகிேல	வாழ்க்ைகயின்	வசதிகள்	கிைடக்கின்றன.	அப்ப த்தான்	என்ன,	நீ	அதிக
சிரமப்பட் 	விட்டாயா?	உன் ைடய	கஷ்ட	நஷ்டம்	கண்ணீேரா 	தீர்ந் 	வி ம்.
இரத்தம்	இரத்தமாகக்	கக்கிக்	கஷ்டப்ப பவர்கள்	இ க்கிறார்கள்,	இந்த
உலகத்திேல!	அேதா!	உழவைனப்	பார்!	ைதலம்	தீர்ந் ேபான	கட்ைட	ேபாலி க் ம்
அவன்	உடைலப்	கவனித்தாயா?	அவன்	தாேன	உண 	த கிறான்,
உல்லாசிக க் .	காலிேல	பார்த்தாயா,	எவ்வள 	ேச !	கஞ்சிக்	கலயத்ைதக்
பார ,	 ளித்த	 ழ்	இ க்கிற 	உள்ேள.	அவன்	மைனவி	அேதா	 ல்	 மக்கிறாள்!
பிள்ைளகள்	எ ைம	ேமய்க்கின்றனர்	ேகாயில்	 சாரி	 ப்பி 	 ரத்தில்



இ க்கிறார்!	வாழ்வின்	ேகாணைலப்	ெபா ட்ப த்தாமல்	அவன்	ஏைரச்
ெச த் கிறான்.	நீர்	பாய்ச் கிறான்,	கைள	எ க்கிறான்,	அைத	விடவா	நீ	பிரமாத
கஷ்டப்பட் 	விட்டாய்?	ெவட்கமாக	இல்ைலயா,	சலித் க்	ெகாள்ள?	பார்வதி!
யநலத் க் 	நீ	அ ைமப்படவில்ைல.	அ தான்	உனக் ம்	உன 	ெதாண் க்காக

எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ப்பவர்க க் ம்	இைடேய	உள்ள	ஒ 	வித்தியாசம்.	இ
ெபரிதல்ல	உனக்கா
கவ ,	சலிப் ம்	ேசாக ம்,	ேகாப ம்	 க்க ம்	வ கிற	சமயத்திெலல்லாம்,	‘ேச!
ஏன்	நமக் 	இந்தத்	ெதால்ைல?	ெசௗகரியமாக	வாழ	நமக் 	வழியா	இல்ைல?’
என் 	நிைனக்க	 கிற .	அந்த	நிைனப் க்	ெகாள் ம்	பாக்கியம்	 டப்
பாட்டாளிக் க்	கிைடயா 	பார்வதி!	கலப்ைபையக்	கீேழ	ேபாட் விட் 	ைககைளக்
க விக்	ெகாண் ,	வயலிேல	இனி	நாம்	ேவைல	ெசய் 	விலாைவ	 றித் க்
ெகாள்வாேனன்?	நமக் 	ேவண்டாம்	இந்தச்	சங்கடம்	என் 	உழவனால்	 ற

மா?	அைத	எண்ணிப்பார்.	அப்ப 	உைழக்காவிட்டால்	உலக்கதிேல	வாழ
யாேத	என்ற	எண்ணம்	அவ க் ச்	ச க்காக	இ க்கிற .	அந்தக்	கைசய

உனக் 	இல்ைல.	கர்வப்	பட ம்	உனக் 	உரிைமயில்ைல;	கைலப்	பட	ேவண் ய
அள 	நீ	பா பட மில்ைல.	ேமார்	கைடகிறாய்,	ெவண்ெணய்	ேவண் ெமன் !”
இ ேபால	இ த் க்	 றலாயிற் ,	பார்வதியின்	ெபா த்	ெதாண் ன்	ஆர்வம்.

இந்த	இ 	இ க க்கம்	இைடேய,	பார்வதி	சிக்கிக்	ெகாண் 	திமிறினாள்.
ஆனால்,	மத்தளத் க் 	இ றம	இ 	கிைடத்தால்	தாேன	ம ரமான	இைச
கிளம் கிற .	அ ேபாலத்	தான்	இந்த	இதயத்திேல	ேபார்	நைடெபற்றதால்
பார்வதிக் ப்	 திய	உ தி ம்	அறி ம்	கிைடத்தன.	
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������������	���������	����	�������	���������
�����������	�����	����������������	�����
��������.	��������	������,	���	�������	������
�����.	��������	�������	��������
���������������	�������	�����	������
�������������	��������.	������������	�������
���	���	��������	������	����	������
���������������	��������.

�����	�����	�����������,	�����	���	���������
������������	������	���	������	�����������
������	����������	���������	���������	������
����������	�����	�����������	����	����������
��������������,	���������	����������	������
��������,	��������	����	����������	�����	����
���������	������������,	������,	���,	���������
����������	�����	�����������	���������
��������	���	���������	��������	��������	�����
�������	��	����������	������������.	�����
���������.	���������	��������,	��������,
�������	������,	������������	������,	�������
�����������	�����.	���������,	���	�������,
������	����������,	���������	�����	�������
�����������	�����������	����������	�������
��������������	���	���������	�������	����
����������	�������������	������	�������
�������	������	���������	�����.	���������,
�������,	������	����������	������������
�����������	���������	���������	������
���������	���������	�����������	�����������
��������	���������	�����	�����	������
����������	�����������	��������	����������.



����	����������	�����������	��������
����������.	����	��������	������	����������
�������	�����������	�����������	����
�����������	���	��������	����	������	���������.
������	�������������	�����	����	������
������������	��������������������	�����	���
�����	��������	����	�����	����������	����
��������,	������	��������	����	������	�������
��������	����	����������	�����������.	��������,
�������������	�������	����	������	�����
������������	����	�����������	������������
�������������	���	������������	����	��������
�������������,	�������	�������	�����	���������.

������	���������	��������	���	�����������
�������,	������	���������	������������	����,
������	�������	����������	���������
������������.	���������	����������
�����������	�������������	������	������
�����������	���	��������.	�����������	�������
������	����	��������.	������������
������������	�����������	������������
��������.	���������	�����	�����	�����	���������
������	�����	����������	��������������
���������	�����������	����	����	���������
���������,	����	���������	����ø	������	������
������	���������	������,	�����	�������
�����������.

�����	��������������,	�����������������
��������������	�����.	���������������
���������	���������	������	����.	������������,
������������,	������	���������������.	�����	���
���	���	������,	�����	���������	�����	�������
������,	�����	�������	�������	���������
�������,	������	��������	���������	���������
����������	���������	�����������	�������



�����������,	����	���������	����������	�����
�������	���������.

“����!	���	����	������?”

“��������	��������,	���	����	�������.”

“��������	��������,	���������	�������.”

�������	���������	�������	“����������”	�����
�����������	������������.
������������	�����������	������	��������
�������	���������	������	������������	�����
���������	������	������������	��������
���������	��������	���������.	�������,	“������
����	�������!	���������	����	������	����������.
�������	��������������”	�����	��������.

���	����	�������	�����������.	“��!	�����	�������
�������������	������	������������	����
����������	�������.	���������	������
�������������”	�����	�����	������	������
��������.	���	���������������.	����������
��������	��������������.	“����	����,	��������,
���������	������	���������������	����	���
�����	�����������.	��	�����	�����������.
�������	�������,	���������	����������,	�������
������,	��������������	�������”	�����
��������������	������	�������	������������.

�������,	������������	�������������
����������	��������,	“�������	����	��������
����	��������	�������	�������	�������	�������
������������.	�����!	����	����	���������
���������������	�����������	�����	����
������������	����������”	�����	����������,
“������	���������	��������	�������������



��������?”	�����	��������.	“��������!	���
������������	������	������	����	����	��������!”
�������.

“������������,	���	������	�����������	�����
������������”	�������	�������.	“�����!	���	���
���������	������������.	���?	�������	���������
�����	������	�����	��������!	������������
��������	�������	�������������”	�����	��������
�����������	��������.	�������	�����������
�������������	�������,	“������	�������
����������.	�������������	������������”	�����
��������.	��������	�����	������	��������.

�������	������,	���	����,	��������	��������,	����
���������	����.	���������	������������
�������������	�������	�������	���������
�����������	��������	��������.	����	����������
�����������,	�������,	�����	��	������������
�����������������.	�������	����������	������
������������	������������	������	�����������
�������	���������.	�����	��������	�����������
���������	������	�����������	���	�������
�����������	�����	�������	�������	����������
�����������	���������	�����	��������������
������.	“�������	��������	�����������?”	�����
��������.	“����	����	����!”	�����	�������������
��������	�������������.	������	�����������
���������	����	������������������	������
��������	������	�����	�������	���������.

����	������������	�������	�������	�������
��������	�������.	������������	�������	������
��������	������	��������.	�����	����������
�����	��������	�����������������	���������.
������	��������	��������	�������
��������������	�������.	�����	��������	����



���������.	���������,	���������	�������
��������������	�����������!	������	�������
���������	��������	���������������.	����
����������	����������.���	���������	�����
��������	�������.	���������	����������.	����
�����������������	����������	�������,	“���
����?	������	�����?	�����,	�����	��������”	�����
��������.	“������!	�������”	�����	�����
����������	�������	��������.

“��������	�����	����	���������?	������!
���������	��������	�����	�����	������	�������!”
�����	�����������	�����	�������	�����	�������
��������.	“����!”	�����	�������	��������.	������
����	������	��������.	���	��������	�����!
��������	��������.	������	���������
�������,���������	�������.	���������	�������
��������,	�������	����������	������������
������	��������,	����	����������!	���������	���
������������	�����	�����	����������	������
��������	����������	����������	������������
����.	����	�����	�������	������������	����
������	�������!
�����������	����������	�������������
���������	��������	�����	����������������
�������	�����	������	�������	�������	�����
�������������	�����������.	������	����������
�����	��������������������	�����������	������
��������	������	�������������	��������
�������.	�������,	������	����	��������	����
����������������.	����,	�������	������������,
����.	���������	���	������������������	������
����������������	����	�����	�������������
����	���	������������.	������������	���������
�����	��������	����,	�����������	�������
�������	������,	�����������
����������������������	������	���������.



��������������	�����������	�������������
���������.	����������	�����������.	����������
��������	����������	��������	�������	������
�����.	�����������	������	�������	����������
�������	��������	���������.

“�������!	��������	�����	�������������	�����
����	�����������	�����	�����	�����������!”

“��������������	����������	�������
�������������	��������,	������	�����������
���������	�����	�������	����	���������	.	���?
������	����	����	������������?	����!
��������������	�����	����	�����	����������
�����	���	��������	�������	�����	���������
����������	�������	���������.	���������!
��������	�����������	���	����	������
����������!	������	�������	������	��.	���������
����	��������	�����������?”

“����	����	�������	���������������.	������	���
���������	�����	����	�������������,	����
���������	����������	�����.”

“������!	���	��������	����������?	�������
����������������	��������	�����������?	�����
�������	��������	�����������,	������	����,	���
����������	�������	�������?”
“���	�������!	������	����	�������	��������
������	���������?	���	����������	������	����,
���	����������	���������	��������,	�������,
�����������,	��������,	�������,	���������
��������	�������.	���������	����	����	���.
��������	�����	����	������	������	�����,	�����
�������	�����	��������������	���	���������
������������!	���	��������	������������.
�������	�����	������������.	��������?”



“������	�����������	��������.	���	������������
�������	�������	��������.	�����	��?	���
��������?	�������	������	���������	����
����������������	��	�������	�������������?
����	�������	��������	����	�������	������,
�������	�����������������.	��	��������
��������������	�������	��.	���	���������
���������.	���	��������	���������	����
��������.	�������!	�����������	��	����	�����
����������	������������.	��	�����������	����
����	��������	��������	�����.”

“����	���������	������������,	��������	���
���������	����	�������	������������������
�����������.”

“�����	����	�������	���������	�����,	������
���������	���	���������,	�������	����������
������	���������.	���,	�����	���������	�������
��������	���������	����������.	��	����	��������
��������	���������.”

“�����	�������	��������	����	���	����������
�����	��������.	�������	���.	��������	-	�������
�����	��������	�������.	��������	�������
�������	�����	���������.”

“���	������	����������������	-	���	���	�������	-
��������	������	�������	�����������.	�����
�������	������	��������	�����������.	�������!
������	�����.	���	��������	��������	����������?
��������������	�������	������	����������
�����.”
“���,	����	������,	���	������	���������.
���������	�����?	�����	���	����������?	����,
����������,	�������?	����,	������������



��������.”	

�����������	������������	�������	�����
�������	��������������	����	������������,	����
��������	������	������������.	�������
�����������	������	��������	�������	�������
�����	�����������	���������	����������.	������
����	����������	��������,	������	���������.
����������	“����	���������������”	�����	����
�������.

�����������	����	���������	���	��������������
�������,	��������	�������,	����������	���������
��������	����������.	�����	��������	�����
��������	������.	��������	����	����������
�����������.	������	���������	�������	������
�����������.	����	������	�������	�����	�������.
“����	��������	���������	������	���������	����
���������	����	���	����	������,	���	��������	���
����������	����������	������������	�������
������������!”

“������������	�������!	�������	�������������
��������!	���������	���	������	���������
�������.”

“�������	��������	��������	������	���
����������.	��������	����	�������������,	������
���������!	������������.	�����������������.
�������	�����������	�����	����	������
���������������	�����	�������	����������,	����
������	�������	���������,	��������	���������
��������,	������	��������	����������	������
�����������.”

“�������	�����������!	�������!	���	�������,	����
�����������?	������,	����	�����	������������?



������	��������	����������	�����.	����������,
������.”

“�������	�����������,	�����	�������������,
�����������.	�����!	��������	���	�����������
���	���������������.	����������,
�����������������!	��������,	��������,
���������	�����������	���,	���	������������
�����	�������������,	��������	�������������
����?”

���������������	������	������������	��������
���������,	������	������	������	�������	����
������������.	�������������	��������
�������������	��������	���������	���������
���������	��������	������	������	��������
�����	�������.	���	����	��������	������
�����������	����������	�������	���������.	���
���������	�������	�����������	�����	������
����	�������	��������.	���������	����������,
�������	��������������	������	�����	������
������	��������.	��������	�������	����������
�������	�����������.	�����	���������
�����������	��������	�������	����������.
�������	��������	���������	����������
��������	�������	�����������.

������������,	����������	�������	���������.
��������	����������������	������	������	�����
�������������	����	���	�����	����	���������.
������	��������	����	�����������	������	����
�������	�����������	�������,	�������,
����������	������	���������	���������	�������
�����	����	���������	��������.

������������	�����������	�������	��������
��������	��������	���������.	������������



���������.	�����������.	������	����
��������������	�������.	������	����	����������
������.	���	��������?	�������	�������	�����
������������	������	�����������	�������������
��������	�������������������.	“��������,
���������	��������	���������,	����,	���������
��������	���������	������������”	�����	������
�����������	�������������������	�������
�����������.	���������	����������	����������
�������	�����	�������,	�����,	��������	����
�������	�������	�����������.
“����������	��������	��������������.	�������
�����	���������	�����������	�����������.”

“�������	����������,	��������������	�����
�����	��������.”

“������������	���������	�������������
�����������?	����	��������	����	���������	���
��������;	������	����������	����������.
��������	�������	�����	������	��������.”

“�������������.”

�������������	�������	�����������	���
����������,	�����	����������.

“�����������	�������	����������
����������������	�������.	�����	�������������
������	��������	����������	�������������”
�������	�����������.

“�����!	������	���÷	������������������.	�����
���������	��	����	�����������������.	�������
������	������������	��������,	������	���������,
�����	��������	�������������	��������.	�������
������	�����	���������”	�����	���	������������



���������,	�������������	��������.

�������	�������	�����	���	����������	���������
�������	���������������	�����������.
���������	��������	�������	���������	������
���������	�����	���������������	��������
������������.

“����	��������.	��������	��������	�������	����
�����;	������	������	����������	������
��������?	���������	�����������	����
������������	��������	���������������
���������	���������”	�����	�����������
����������	�������������	�������	����������.
“�������	���,	����������	�����������
����������”	�������	�����������.	���������
����	������������	������,	“���	��������,	������
�������������	�������	������?	�������������
����������	�����������	��	�������	�������.
�������	�������	��������������������?”	�����
���������.

�������������������	�����������������,	������
������������	�������������	���������
���������	���������	�����	�������	�����������
�������	���	������	�����������.	���������	���
�����������.	���������	�������	�����������,
����	���	���������	���������	��������	����
������	�����������.	���	��������	���������
���������������.	�����������	���	����������
��������	������������������	������	������
��������	�����	������������	��������.	������
������	�������	����������	������	������
�����������,	����������	�������	�����	������
���������,	��������������������	��������	����
����������,	�����	��������	����	�������	�������
�����	�����������.	������������,	���������



õ��������	���������	��������	�����
������������������.	���	��������	������
�������,	�������	��������	�����	����	���������
����������	��������	��������	�����
������������	���������������	��������
����������.	����	������	������,	���	��������
����������	��������	�����	��������������.

�������	��������	�������	������	������
����������	�������	����������	����,	�����	�����
������������	����������	������	���
�����������	��������������	�������	��������
����	�������.	����������	����	�����
������������.

“�������	�������	������������������
������������.	����	���������	����������������
��������������”	�����	�������	����������
��������.
“���?”	�����	�����������	��������	�����������
��������.
“���?	����	����	��������	�������	������
����������,	������	���������������.	�������
��������	����	��������	�����	����	������������
���������.	���������	�����������	�����������
�������	���������	���������	������”	�����	����
����,	���������������,	����������	�������
������������	������	���������������	������
����������	���������.	��������	“���������”����
������	���������.	�������	�����	��������.
�������	��������,	����������	�������.
������������	��������	�������.	�����	��������
�������	�����	����������.	������������	������
�������	���������.	“�!”	�����	��������	�������.

“������,	��������	������	�����	������”	�����
����������	������������	�����������	������



������������	���������	��������.	�������	�����
�������	������	����	����������.

“���,	���	����	�������	������������	���	�������
����	����	��������������	�����”	�����	�������
��������	��������.

“�����,	����	������������	���������	���������.
����������	������	����	�������	������������
�������������	��������������	��������������
��	���	���������������?	������
�����������������	����������	�����	����������
�������	�����	�������.	����	�������?	�������
�����	�����	�������	��������.	���	��
���������������?”

“�����	��������	��������	����������	�����.	����
�������	������	�����������	��������	��������
�������,	���	�����	�������ö	�����������.”

“�����,	����������	��	����	�������	��������?
�����	��������	�������������.	��������	����
���������	�������	���.	���������	����,	����	���
����������	����������	������	�������.	������
�������	�������	�����	����	“�����”	�����������
����	�������	����,	������	����	��������
���������	��������	��������	���������.

“������������	�����	��������	�����������.
������	�������	����	����������	��������.
�������	�����	�������	�����������.”

“���������,	����	�����	�������������?’

“���������	�������	�����������.
����������������,	���������	����	����,	�������
�������	�������������	���	����������



�����������������?	���	������	���������	������
��������	�������������������	������
���������.	���	����������	����	�������,	���
�������	��������������!”

“���	�������?	������,	����	����	�������	�����
������	����������.	����	���	�����.”

�������	�������������	����������	�����������
���	������	�����������,	������	�����������
�����������	������.	���������.	��������
��������?	���������	��������������.
�����������	������	����������������
��������������	������	���������.	�������,	‘�’���
��������,	����	��������������	�����������
�������	�����	�������	�������.	������������
����	��������	����	�������	��������.	����������
������	��������	����	�����.	�����	�������������
������	��������������	���������.
������	�����	����	�����	�������	���������.
��������.	������	������������.	������������
�������.

“����	��������,	�����������.	������	���������
�������	�����.	�����	����	���������	�������
�������	��	�����	�����������	��������”	�����
����������	��������.	
����������������	�����������������
�����������	�����������	������,	“���,	�������
���������”	�����	�������	���������.

“�������	�����������.	�����	����������.	�����
�������������”	�����	�������	���������
���������.	�����	����������	�������,
“����������	�����������	������	��������
�����������	������	���	�������������?	��,	����
����	������,	�������	�����?	������	����	��������



����������	�������	����	���������������÷��”
�����	������	�������	�����������	��������
���������.	�������	�������������	��������
�������	������	�������	���������	���������.
�����	����������	����	���������	�������	������
�������	�����	�������	���������.	���	�����
������	����	�����	�������	������	�������.
������	���������	������	�������	�����	������,
������	��ø��	�������	������	���������.	����
�������	�������,	“��������	������������?”	�����
������	�������	�������,	����	����������
��������	���������.	��������������������
������	�������	��������	�����	�������,	“����”
�����	��������	������	����������.

“���������	���������!”	�����	��������	������
�����������	���	��������	����������	�������
��������	�����������	����������.

�����������	����������,	����	������������
����������	��������.	������	�����
�����������������	����	�����������	��������
����,	�����	������	��������	�����	��������,
��������������	�����	�����������	�����
��������.

�������	��������	������	����������	�����,
����������	���������������������	�������
�������	�������	����������	�����	�������
���������.	������	����	���������,	������������,
�����������	����	���������	������	��������
�������	�����	��������.	�������	����
�����������	�������������	�����	�������
����������	��������	�������	������������
������������.	�����	��������	����	����������
�����	�����������.	��������	��������������
������������	����������,	�����������.	�������



��������������	������	�����������,	����������.
����	�������	��������	��������	����÷	���	���
�����������	�������������	����������	�����
�������,	�������	�����	����	������.	������
��������	�����	����������.	�����������
��������������.

������	������������	�������������	����������
�������������	����	��������	��������
���������.	�����������	������������
����������	���	���	���������	������	�����
�������	����������	�������,	“���	����������
���������	��������	����������	�����������
������	���	�������������?”	�����	��������.
����������	�����	�����	���������.
���������������	�����������	�����	��������.	
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மார்க்கசகாய	பாதிரியாைரக்	கன்னத்தில த் க்	க ெமாழி	 கன் 	நின்ற
பார்த்திப ம்	அவன்	சகாக்க ம்	அ த்த	கணத்திேல	திைகத்தனர்.	அேத
ேநரத்தில்	ேபாலீஸ்	பைட,	அவர்கைள	ெந ங்கி	வந் 	ெகாண் க்கக்	கண்டனர்.
எனேவ,	பழி	வாங் ம்	எண்ணத்ைதவிடத்	தப்பினால்	ேபா ம்	என்ற	பயம்
அவர்க க் 	அதிகரித்த .	 ழப்பத்ேதா 	அவர்கள்	ஓடலாயினர்.
ஓ பவர்கைளப்	ேபாலீசார்	 ரத்தினர்.	 ப்பாக்கி	ேபசத்	ெதாடங்கிற்ற.	ஓரி வர்
தவிர	மற்றவர்கள்	பி பட்டனர்.	பி பட்டவர்களிேல	பார்த்திப ம்	ஒ வன்.

பார்வதிையச்	 தாக	ஓரிடத்திற் 	வரவைழத் க்	கற்பழிக்க ம்	ெகாைல
ெசய்ய ம்,	உதவிக் 	வந்த	மார்க்கசகாய	பாதிரியாைரக்	ெகால்ல ம்
யன்றதாகப்	பார்த்திபன்	மீ ம்	அவ க் 	உடந்ைதயாக	இ ந்ததற்காகக்
லியாட்கள்	மீ ம்	 ற்றப்பத்திரிைக	தயாராகிவிட்ட .

வழக் 	விசாரைண	நடந்த	சமயம்,	ெஜயாவின்	வாக் லம்	வாங்கப்பட்டேபா ,
பார்த்திப ைடய	 ண் தலால்,	 மார்	ெதாழிலாளர்க க்ெகன் 	ெசால்லித்
திரட் ய	ெப ம்	ெபா ைளக்	ெகாண் 	எங்ேகா	ஓர்	இரகசியமான	இடத்திேல
ெவ ண் கள்	தயாரித் க்	ெகாண் ப்பதாக ம்,	சரியா	சமயம்	பார்த் ப்
ரட்சி	நடத்த	இரகசியத்	திட்டம்	இ ப்பதாக	 ம்,	தனக் 	இந்த	விஷயத்ைதப்
பார்த்திபனிடம்	பைகைய	ெகாண்டதனால்	ஒ வன்	 றியதாக ம்	 றினாள்.
ஆனால்	ெஜயா க் 	இந்தத்	தகவைலக்	 றிய	ஆ ம்	கிைடக்கவில்ைல.
இரகசிய	ெவ 	ம ந் 	இ க் மிடத்தின்	 ப் ம்	ெதரியவில்ைல	பார்த்திபன்,

ய	வாையத்	திறக்க மில்ைல.	

பத்திரிைகக க் 	 திய	வி ந் 	கிைடத் விடேவ	பத்தி	பத்தியாக	இரகசிய
ெவ ம ந் ச்	சாைலையப்	பற்றிய	பலவிதமான	 கங்கைளக்	கிளப்பி
எ தலாயின.	அரசாங்க ம்	விேசஷபரபரப் டன்,	 ப்பறிபவர்கைள ம்	ேபாலீைச ம்
நாெடங் ம்	அ ப்பி	ைவத்த .

இந்த	எதிர்பாராத	ெசய்தி	ேகட் ப்	பார்வதி	தி க்கிட் ப்	ேபானாள்.	 மார்
இ க் மிடம்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற	ஆவ க் ப்	பதிலாக,	எங்ேக
அந்த	விஷயம்	ெதரிந் 	வி கிறேதா	என்ற	திகில்	பி த் க்	ெகாண்ட .
ஆேவசேம	உ வான	 மா க் 	அநீதிைய	ஒழிக்க,	பலாத்காரமான	 ைற
கைள ம்	ைகயாள	ேவண் ெமன் 	எண்ணம்	இ ந்தைத	அவள்	அறிவாள்.



அந்தப்	ேபாக்ைகேய	தனக் 	சாதகமாக்கிக்	ெகாண் 	பார்த்திபன்,	 ழ்ச்சி
ெசய்தைத	எண் ம்ேபா 	பார்வதியின்	மனம்	பதறிற் .	 மார்	பி பட்டால்	பணம்
எ த் க்	ெகாண்டான்	என்ற	 ற்றத்ேதா ,	சர்க்காைரக்	கவிழ்க்க	இரகசியமாக
ஆ தங்கைளச்	ேசகரித்த	ெப ங் ற்றமன்ேறா	சாட்டப்ப ம்.	தண்டைன?	ஆம்;

க் ேமைடயன்ேறா!	அந்ேதா	ஏைழகளின்	ேதாழனாக	எண்ணற்ற	ேமைடகளிேல
ஏறி,	அவர்கள்	உய் ம்	வழிகைளக்	 வான்.	நாட் ன்	நலி 	தீ ம்	என்
எண்ணிேனாம்.	ஆனால்	 க் ேமைடயன்ேறா	அவைனக்	 வி	அைழக்கின்ற ?
காண	ேவண் ம்	காண	ேவண் ம்	என்ற	நிைனப் க்	 டா 	இனி.	 மார்	இனி
யார்	கண்களி ம்	படக் டா .	உலகிேல	அவன்	நடமாட	 யா .	சர்க்கார்	 ழல்
விழியிேல	அவன்	சிக்கிவிட்டால்	சா 	அவ க் 	நிச்சயம்.

“ மார்!	யார்	உன்ைன	இந்தத்	தவறான	பாைதயிேல	 த்திய ?	பார்த்திபன்	ஒ
பாசாங் க்காரன்	என்பைத	நீ	ெதரிந் க்	ெகாள்ளவில்ைலயா?	அவன்	சட்டம்,
சமாதானம்,	சாந்தி,	கட் ப்பா ,	ஒ ங் ,	அைமதி	என்ெறல்லாம்	அரண்
அைமத் க்	ெகாண் 	ேபசி	வ கிறாேன.	அவன்	உன்ைன	ெவ ண் கள்
தயாரிக் ம்	விபரீதச்	ெசயலிேல	 க	ைவத்ததன்	க த் 	என்னெவன்பைத	ஏன்	நீ
ேயாசித் ப்	பார்க்கக்	 டா ?	உன்ைனச்	சிக்கைவக்க.	சாக க்	அவன்	ெசய்த
சதியல்லவா	இ ?	தனக் 	எ 	சரியான	சந்தர்ப்பம்	என் 	ேதான் கிறேதா	அந்த
ேநரமாகப்	பார்த் ,	உன்ைனக்	காட் க்	ெகா த் ச்	சர்க்காரின்	ேதாழனாகிச்
சன்மானம்	ெப வதற் த்தாேன	பார்த்திபன்	இ ேபாலச்	ெசய்தி ப்பான்.
கள்ளங்கபடமில்லாத	நீ	அவ ைடய	வைலயிேல	வீழ்ந்தாய்.	என்ன	ெசய்வ ?”
என் 	பார்வதி,	எண்ணி	ஏங்கினாள்.

இதற் 	இைடயில்	உத்தமிக் க்	 ழந்ைத	பிறந்த .	 ழந்ைதைய	பராமரிக் ம்
ெபா ப்ைப ம்,	உத்தமிையப்	பா காக் ம்	கடைமைய ம்	ேல 	டாக்டர்
லலித மாரிேய	ஏற் க்	ெகாண்டார்.	உத்தமி ம்	அவ க் 	உதவியாக
அவ டேனேய	இ ந்ேத	விட்டாள்.	ஆகேவ	பார்வதிக் 	அந்தக்	கவைல	தீர்ந்த .
இப்ெபா 	அவள 	கவைலெயல்லாம்	 மாைரப்பற்றித்தான்.

மாரின்	இ ப்பிடத்ைதக்	கண் 	பி க் ம்	 யற்சியிேல	ெவற்றி	 லபத்தில்
கிைடக்கவில்ைல.	ெவற்றி	கிைடக்கேவ	 யா 	என் 	சில	அதிகாரிக ம்,
ெப ம்பாலான	மக்க ம்	எண்ணத்	ெதாடங்கினர்.	சந்ேதகித்தவர்கைளப்	ேபாலீசார்
விசாரித் ,	தம 	ேவைல	வீணாவைதக்	கண் 	சலித் க்	ெகாண்டனர்.

“அெதல்லாம்	ஒ 	யட்சணியின்	உதவியப்பா”	என் 	மாந்திரீகப்	பிரியர்	 ற,
“யட்சணியாவ ,	பட்சணியாவ .	அந்தத்	தி ட் ப்	பயல்	எங்ேகயாவ 	சாமியார்
ேவடத்திேல	உலவிக்	ெகாண் ப்பான்.	பண்டாரப்	பயல்கைள	எல்லாம்	பி த் 	வந்



ச க்க 	ெகா த்தால்	உண்ைம	ெவளிவந் வி ம்”	என் 	ேவெறா வர்	 ற.	“யார்
கண்டார்கள்?	அவனிடம்	ஏேதா	ஒ 	பச்சிைல	இ க்கிறதாம்.	அதனால்தான்	யார்
கண்ணி ம்	படாமல்	இ க்க	 கிறதாம்”	என் 	இன்ெனா வர்	 ற,	இப்ப
ஊரார்	பலவிதமாகப்	ேபசிக்	ெகாண்டனர்,	உண்ைம	இ க் மிடத்திற் 	ெவ
ெதாைலவிேல	நின் 	ெகாண் .	நயத்தா ம்	பயத்தா ம்	பார்த்திபனிட	மி ந்
இரகசியதைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	ேபாலீஸ்	என்ன	ெசய்கிற ?
என் 	எ தினார்	ஒ 	பத்திரிகாரியர்.	 ப் த்	 லக்காததற் க்	காரணம்

ப்பி த்த	மனப்	ேபாக் ள்ளவர்கள்	 ைரத்தனத்ைத	நடத் வ தான்	என்ற
ெபா 	விவகாரத்திேல	 ந்தார்	ேவேறார்	ஆசிரியர்,	ேமனாட் த்	 ப்பறிபவைர
வரவைழத்தால்	விஷயம்	விளக்கப்	பட் 	வி ம்	என் 	சிலர்	 றினர்.	அ 	ேதசிய
ெகௗரவத்திற் 	ஊ 	விைளவிக் ம்	என் 	தீப்ெபாறி	தீட னர்.	ேதசிய
எ த்தாளர்.

ஊர்	இவ்விதமி க்கச்	சிைறயிேல	பார்த்திபன்	உறக்கமிழந் 	கிடந்தான்.
மா க் க்	 க் க்	கயி 	வி ம்,	அவன்	கிைடத் 	விட்டால்.	அவன்	கிைடக்க

வழி	காட் வதற் த்	தனக்ேக	ெதரி ம்.	 ரட்சிக்காரர்கைளப்	பி த் 	த வதற்
இைசந்தால்	தன்	மீ 	ெதாடரப்பட்ட	வழக் 	வாபசாகி	வி மா	என்ற	ேயாசைன
அவ க் .	 மார்	பி பட்டா ம்	தப்பினா ம்	பார்த்திப ைடய	வழக் த்	தனியாக
நைடெபற் ,	அதற்கான	தண்டைன	தரப்பட	ேவண் ம்	என் 	சட்ட	நி ணர்கள்
றினர்.

“மந்திரி	சைபயின்	மந்த	 த்தியினாேலேய	சதிச்	ெசயல்	 ரி ம்	ஒ 	 ம்பைலக்
கண் பி ப்ப 	அசாத்தியமாகி	விட்ட .	இந்தக்	கட்சிையத்	ெதாைலத் விட்
எங்கள்	கட்சிக் 	ஆட்சி	உரிைமைய	மக்கள்	தந்தால்	ெவ ண் 	வீரர்கைள
அவர்கள்	எங்ேக	ஒளிந் 	ெகாண் ந்தா ம்	சரி,	நாங்கள்	கண்டபி த் த்	தக்க
தண்டைன	தந் 	நிர் லமாக் ேவாம்.	எங்களால்	 ம்.	இந்த	ஏமாளிகளால்

யா ”	என் 	ஆட்சிைய	இழந்த	அசியல்	கட்சிப்	பிரசாரகர்	ஆ ம்	கட்சிையத்
தாக்கிப்	ேபச	இந்தச்	சந்தர்ப்பத்ைதப்	பயன்ப த்திக்	ெகாண்டனர்.

“சதி	ெசய்பவர்கைள	எங்களால்	கண் பி க்க	 ய	வில்ைல.	தங்களால்	 ம்
என் 	மக்களால்	மட்டந்தட்டப்	பட்ட	 ம்பல	 கிற .	இப்ப க்	 வதால்
தங்கள்	ேமதாவித்	தனத்ைத	நி பிப்பதாக	அந்தக்	 ம்பல்	எண் கிற .	இந்தக்
ம்பலின்	சவடால்	ேபச்சினால்	ஏதாவ 	நி பிக்க	 மானால்	அ 	இ தான்.

சதிகார க் ம்	இந்தக்	 ம்ப க் ம்	ஏேதா	சம்பந்தம்	இ க்கிற .	ஆைகயினால்
தான்	நாங்கள்	கண் பி ப்ேபாம்	என் 	அந்தக்	 ட்டம்	மார்தட் 	கிற ”	என்
ஆ ம்	கட்சிையச்	சார்ந்த	பிரசாரகர்	ேபசினார்.	அதிகாரிக க் ள்	ேபாட் ம்,
ேவஷ ம்	 த்தாடலாயிற் .	ெவ ண் 	வீசா ன்ேப	விபரீதங்கள்



விைளயலாயின.	 லிையக்	காணா	 ன்ேப	கிலி	பி த் க்	ெகாள்வ 	ேபால.

மாரின்	மைறவிடத்ைதக்	கண் பி த்ேதன்	தீ வ 	என் 	கங்கணம்	கட் க்
ெகாண் 	ேவைல	ெசய்த	பிரபல	 ப்பறி ம்	நி ணர்	பிரமநாயகம்	ஒ 	நாள்
ந நிசியிேல,	 தலைமச்சைரத்	தனியாகச்	சந்தித் ப்	ேபசிõனர்,	இ 	விஷயமாக.

“தங்க ைடய	நித்திைரையக்	ெக த் விட்ேடன்.”

“ மார்	ெக த் விட்டான்	என் 	 ங்கள்.	அந்த	விஷயம்
விளக்கப்பட்டாெலாழிய	எனக் த்	 க்கம்	ஏ ?.”
“எனக் த்	ெதரிந்த	வழிகைள	எல்லாம்	உபேயாகித் ப்	பார்த்தாகி	விட்ட .
பயனில்ைல.”

“மிஸ்டர்	பிரம்மா!	நீங்கள்	ைகவிரித் விட்டால்,	நான்	ராஜினாமா	ெசய் விட் 	ராமா
கி ஷ்ணா	ேகாவிந்தா	என் 	ெஜபம்	ெசய்யப்	ேபாகேவண் ய தான்.	ேவ
மார்க்கம்	கிைடயா .	கட்சி ம்	கைடகட்ட	ேவண் வ ம்.”

“ மார்	பி படாவிட்டால்	ேநரிடக் ய	விைள கைள	நான்	ேயாசித் ப்	பார்த்ேதன்.
என்	ெசய்யலாம்?	இ ள்	நீங்க	வில்ைலேய!”

“ெவட்கக்ேக 	மிஸ்டர்	பிரம்மா!	ஒ 	சர்க்கார்	சாதாரண	சதிகாரன்	ஒ வைனக்
கண் பி க்க	 யாமல்	திண்டா கிற	ெதன்ப ம்,	சர்க்காைரக்
கவிழ்ப்பதற்காகேவ	ஒ வனால்	இரகசிய	ெவ ண் கள்	தயாரிக்கப்ப ம்	இடம்
ஒன் 	இந்நாட் ல்	இ க்கிறெதன்ப ம்	எவ்வள 	அவமானம்	என்பைத	உணராமல்
“என்ன	ெசய்யலாம்”	என்ற	ைகயாலாகாதவன்	ேபச்சா	என் ன்	ேப வ ?”

“எனக் 	அந்த	ெவ ண் 	சாைலையக்	கண் பி த் ப்	 கழ்ெபற
ேவண் ெமன்ற	எண்ணம்	இல்ைல	என்ேறா	நிைனக்	கிறீர்கள்?	யா க் ம்	கீர்த்தி
ெப வதிேல	ஆவலி க்கத்தான்	ெசய் ம்?	ஆைச	இ க்கிற .	ஆனால்	என்ன
ெசய்வ ?	 ய	வில்ைல”	என்றார்	பிரமநாயகம்.

“அெதல்லாம	எனக் த்	ெதரியா .	இைவ	விஷயமாக	ெவற்றி	ெபறக் ய	ஆள்
எனக் த்	ேதைவ.	உம்மால்	 யா	விட்டால்	ேவ 	ஒ வர்	உம 	இடத்திேல
வரேவண் ய தான்	ேவ 	வழியில்ைல”	என் 	 தல்	அைமச்சர்	சற் க்
க னமாகப்	ேபசினார்.	 ப்பறி ம்	பிரமநாயகம்	ேகாபம்	ெகாள்ளவில்ைல.	மாறாகப்
ன்சிரிப் டன்	சிகெரட்ைடப்	பற்ற	ைவத் க்	ெகாண்ேட,	“நான்	ராஜினாமா	ெசய்
வி வதாகத்	தீர்மானித் க்	ெகாண் தான்	வந்தி க்கிேறன்.	அதற் த்	தங்கள்



அ மதி	ேதைவ”	என் 	 றினார்.	 தலைமச்சர்	பதில்	ஏ ம்	 றாதி ந்தார்.
ப்பறி ம்	பிரமநாயகம்	சில	வினா க் ப்	பிற 	ஒ 	ெவ ண் 	வீசினார்.

“பார்த்திபன்	சிைறயிலி ந் 	வி தைலயைடய	உத்தரவி வீர்களா?	அவைன
வி தைல	ெசய்யவாவ 	உத்தரவளி ங்கள்.	அல்ல 	என்ைன	ராஜினாமா
ெசய்வதற்காவ 	அ மதி	தா ங்கள்.	இரண் ம்	தங்க க் 	இஷ்டமில்லாவி ல்
பிற 	தங்க க் த்	ேதான் ம்	 த்தியின்ப 	நடக் ம்	உரிைம	தங்க க் 	உண் ”
என்றார்	அ	பிரமநாயகம்.	 தலைமச்ச க் த்	 க்கிவாரிப்ேபாட்ட
ேபாலாகிவிட்ட .

“பார்த்திபைன	வி தைல	ெசய்வதா?	உமக்ெகன்ன	 ைளக்	ேகாளாறாகிவிட்டதா?
மிஸ்டர்	பிரம்மா!	இ 	என்ன	ேபச் ?	எனக் 	ஒன் ம்	 ரியவில்ைலேய,
பார்த்திபைன	வி தைல	ெசய்தால்,	ம விநா 	என்	வீ ,	தீக்கிைரயா ம்.
மக்களின்	மனக்	ெகாதிப் 	என்ைனச்	 ம்மாவி மா,	ேம ம்	அந்த
அேயாக்கியைன,	நம்ைம	இவ்வள 	ெபரிய	ெந க்க யிேல	சிக்க	ைவத்த
காதகைன,	ஏைழத்	ெதாழிலாளைர	ஏய்த்தவைன,	ஒ 	ெபண்ைணக்	ெகாைல
ெசய்யத்	 ணிந்த	ேபயைன	வி தைல	ெசய்வதா?	சட்டம்,	சட்டம்	என்
ேப வார்கேள,	அ 	என்	ஆட்சியிேல	ெசத் விட்ட 	என் 	பிரகடனம்	ெசய்யவா?
த்திக்கம்	நியாயத் க் ம்	என்	ஆட்சியிேல	இடமில்லø	என் 	உல க்
அறிவிக்கச்	ெசால்கிறீரா?	மிஸ்டர்	பிரம்மா!	உம்ைமத்	தவிர	ேவ
யாரிடமி ந்தாவ 	இந்தப்	ேபச் 	வந்தி ப்பின்	அவர்கைள	நான்	பித்தர்	வி திக்
அ ப்பியி ப்ேபன்.”	என் 	 தலைமச்சர்	ஆத்திரத் டன்	ேபசினார்.	பிரமநாயகம்,
தலைமச்சரின்	ேகாபப்	ேபச் க் க்	 க்ேக	நிற்கவில்ைல.	ஆத்திரம்	அந்தப்

ேபச்சினால்	அடங்கிவிடட் ம்	என் 	இ ந் 	விட்டார்.	 தலைமச்சர்	 ண் லிட்ட
லிேபால்	தம 	அைறயிேல	உலவிக்	ெகாண் ,	“பார்த்திபைன	வி தைல
ெசய்வதாம்!	வி தைல!	பார்த்திபைன!	மகாெபரிய	ேமதாவி.	அவைன	வி தைல
ெசய்யச்	ெசால்கிறார்”	என் 	 றி,	உரத்த	 ரலிேல	சிரிக்கத்	ெதாடங்கினார்.

“நீங்கள்,	யாைன	ேவட்ைடையப்	பற்றிய	கைத	ப த்த	 ண்டா?”	என் 	ேகட்டார்
ப்பறிபவர்.	தணைலப்	கிளறி	விட்ட 	ேபாலி ந்த 	அந்தக்	ேகள்வி.	“என்ன

மிஸ்டர்	பிரமநாயகம்!	இன் 	என்ன	உம 	 ைள	இவ்வள 	 ப்பாக
இ க்கிற !	யாைன	ேவட்ைடக் ம்	நாம்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பதற் ம்	என்ன
சம்பந்தம்?	நாம்	ஏேதா	உயிர்ப்	பிரச்சைனையப்	ேபசிக்	ெகாண் க்கிேறாம்.	நான்
என்	மந்திரி	சைபயின்	எதிர்காலேம	இந்தப்	பிரச்சிைனையப்	ெபா த்தி க்	கிற
என் 	தைலப்பாடாக	அ த் க்	ெகாள்கிேறன்.	இந்த	ேநரத்திேல	நீர்	சி
பிள்ைளேபால	விøளாய கிறீர்.	விகடம்	ெசய்கிறீர்.	யாைன	ேவட்ைட	பற்றி ம்,
ைன	விைளயாட் ப்	பற்றி ம்	ேபச	உமக் 	ேவ 	சந்தர்ப்பேமா,	ஆேளா	கிைடக்க



வில்ைலயா?	சரி,	சரி,	நீர்	நாைளய	தினம்	இங்ேக	வா ம்,	ராஜினாமா டன்”	என்
றிப்	ேபட் 	 ந் விட்ட 	என்பைதத்	ெதரிவித் விட்டார்.	 ப்பறிபவர்

சாவதானமாக	எ ந்தார்.	சட்ைடøய்	சரிப்ப த்திக்	ெகாண்டார்.	அைறைய	விட் ப்
கிளம்பி,	வாயிற்ப 	அ ேக	வந் 	நின்றார்.	 தலைமச்சைரப்	பார்த் ,	“பழகின
யாைனையக்	ெகாண் தான்	காட் 	யாைனகைள	ேவட்ைடக்காரர்,	பி ப்ப
வழக்கம்”	என் 	 றிவிட் 	ெவளிேய	ெசன்றார்.	
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�������	���������������	������������.
�����������������	���������	������������
����������,	�������������	�������	���������.
��������	‘��’	�������,	���	�������,	��������	����,
�������	�������	�������,	������������	�������,
������.	������	����	��������������.
������������,	�����	����������	�������������
����������.	�����������	��������,	������



������������	����	�����	��������������,
������������	��������,	������	�����������.	��
���������	������	�����������,	����
�������������	‘�’������	����������.
�������������	����������	�������	��������
���������;	����	�����	�����������,	�����
��������	��������.	�������	��������	����������
��������	��������	�������������.	������
���������	�����������������.	����	‘�’	���������
�����	���������	�������������,	���
������������.	���������	‘����’	������������
������	����������,	��������	��������
������������,	�������������	����������	����
�������������!	����	����������	�����������
��������.	����������	���������.	����	����������
����	�����������	�������	�������	����������
�������	�������������	��������	�������.
���������	����������	����,	����,	��������
�������,	���������	���	���	�����������.	����
��������	���������	���������	����	������
���������	������	��������������,	���������
����	����	������	��������	�������
��������������������,	����	����������?	����	‘�’
�������	������	���������	���	����������
�������������	�������������”	�����	‘��’
���������	��������	���������	�������	��������
���������������	��������?	���������	��������
������������	�����	�������	�����������,
����������������	������	���������	��������
��������.	���	����	������	��������	����������
�����������.	����������	���,	����������	���,
���������	����	�����������	������������.
��������	��������	���������	������,
������������	������	����	��������������
�������������	����	��������	����������	�����
����	‘��’	���������	�������	������������������
��������?	�����������	�������	���	�������



�����������	���	������	���������	��������.
��������	��������	�����������	������
���������.

“�����	���	����������	�����	�����	�����������.
��������	���������.	��������	��������������”
�����	��������,	���	����.

“����	����	������������	���������	���������
�������	�������������.	����������	������
���������?	����������	������	�����	�����
����������������”	�����	�������	����	��������.

“������	��������	����,	����	��������	���	�����
������	�����������.	������	�����	������
��������	������	��������?	������	������
���������	��������	�����	��������	���������”
�����	���	���������	�������	������������
��������.	����	��������	����������������	���
�����	�������	�����	�������������	���������
����	�����	�������	����������.

��������	�������	�������	�������	����������
������	��������	�������	�����������
��������������.	������	�������	����
������������	����������.	����������	��������
�������	�����	���������.

‘���	�����	��������	�����������	���������.
��������.	�����������	������������.	����	������
���������	�������	�����	����������	���	����
�����������	������	�������������.	����	�������
���	������.	���������	����	��������	���������
����	�������	�����	������	��������.	�����
������	������.	������	��������	�����
������������	������	��������	�������������
����������	���	���	�����������.	������	������



����������	���	�������.	����	����������
����������.	��������������	�������	���������.
�������	�����������	����������.	�����	���
������	�������	������	������������.	�����
������������.	�����	���������	���������	����
����������”	�����	���������	����������,
�������������	�����	�����	������	��������
������	���������	��������	����,	“�����!	���
�����	��������	������.	����	�������	���������.
���������	����������	����������.	��������
������������.	���	�������	������������!
������������������	��������������
������������	�����	���������������	��������.
�������	�����	������	������	�������	������	���
���������	����	�����	�������.	�����	����	�����
������	���	���������	�����������.	����
��������������	�������	������	������������.
�����	�����	�������	����������	���������
���������	�������������	����������������.	���
�������?	���������,	������	������	�����
����������	������������.	���	���������	������.
���������������	����	������	������������
�������������	�����.	�����	����������
����������!	�����	�������!!	��������	����,	����
����������,	������������	�����;	���	���������
��������ø��.	����	����	������	���,	������������
��������	������	������	������	����������.	����
�������	�������������	������	�������
���������	������	���	���������	�������
�������������.	�������	�����	�����	���
���������	�������	�������������.	�������	�����
������	����	�����	��������	���������,
����������	��������	�������	�������	����
�������	���������	�����	����������	���������
������	�������������	������	���������������
�����������.	����	��������	����������,	����
���������	�������	������	�����������	�����



�����	����������	����������	�������������
�������������,	�����	�������������	����������
�����������.	����	������������	������,
���������	������	������������	�����������,	���
����������������	������	������	����������.
������	�������	���������”	�����	��������.

��������������	����������	���������	�������!
��	�����������	�������.	�������,	���������
������������	�����.	��������	�����	���������
����������	������������	���������	����
����������������	��������������	����,
�����������	�������������	�������	�������
�����������������	��������	������	������
���������������.	���������	�����������������,
��������	��������.	�������	���	�������,	�������
�������,	������	������.	�����	��������������
�������	�������	��������	���������	���������
��������.	“��������	��������	����?	����
����������!”	�����	�������	������	�������.
��������	���������	����������������
�������������	���	�����	��������	�����
���������������.	��������	�����������
������������	������	������	��������	����!
��������	�����	������	����	�������������
������	�����������	����������	����������.
������	��������	��������	������	������������
������	�����������	����������	��������	������
�������������	������������������.	������
������������	��������	�������������	��������,
����������	������������	�������.

�����������	����������	����	������	��������
��������������.	�����������,	����	������
���������	��������.	������	������
�������������	�������������	�����	��������
���������.	��������	�������	����������������



�������	���������	����	����	�������	��������
�����	�������	������	���������.	��������������
������������	������	��������	��������������
�������	������	����������.	��������
������������	�������	������	������.

���������	�����	����������!

��������������	�����������!

����������������	������?	����	�������
���������	�������������	�����������
��������������	�����	��������	������
����������.	����������	��������!	������
�����������!	“�����������	���	��������!
�����������!”	����	��������	����	�����	������
�������.

“���������	�����������	�������	�������������.”

“����	��������������.	���������	��������
������	����������!”

“����	������������!	��������	���������
�������������,	������	��������������.”

“����������,	���������	�������������.	����
������������	���,	�������	������������	���.
������	���������	������	����������
�����������	����.”

“�������	����	����������	������	���������
�����������	��������������	�����������	������
����������	��������.	

“���	���	������������	����!	1900��	�������,
����������	�������	��������	���������.



��������	���	��������	�������	����,	������
�������	��������	�����������	�������	�����
���������������.	�����	����,	��������	����	���
���������	��������.	�����������	������������
�����	�����,	������	�������	������	������.	����,
���������������	������������	������������.
�������	�����������	�����������	�������	����
�������	�������	�������������.	�����	�������
���	������	������.	�����������	�������������”
����	������	��������.	“����������	��������
��������?”	�����	��������	�����������.	“����
������������������	�������������	���������,
��������������,	����������	����������
��������	�����������	����!!	����������	��������
������	�����	������������”	�����	����������
���������	���,	�������,	“���������	�������
��������������”	�����	������	“������	���������
�������	����	�����,	�������	������������
�����������������	��������	��������
��������������.	��������	������������
��������	�����”	��	�����	������	�����������.
����������	���������	�������	�������.

����������	�������	����������	�������
��������	�����������,	“���������	�������!”	�����
�������	�������	����	��������	�������
����������	������	���������������,
���������������	����	���������	�������!	�����
����������	�������	����������	����	�����
�����������	��������������	�����������!	����
����������,	����������	��������	���	����
����������������,	�������	����������	�����
������������.	��������	������	����������	�����
������������.	��������	������	������
�������������	�����	�����	����������.
���������	���������	������������,	�������
�������	������������	������	���������



����������������,	��������	������������
�������������	��������	�����	���������.
��������������	����������	������	���
������������	�����������	������	�����
����������	������	��������������	��������
����	�����	��������	�����	�������	���������.

��������	�����������	�����	���������	������
�����������	����������,	������	����	����������
��	����	����������	������	�����������������
��������.

����	����������,	����	����	��������,	�������	��
������	������	������������	�������������	����
����������	��������,	������	���������������
������,	�����	��������	�������	��������������
����	���������������	�����������	����������,
������	����������������.	�������	������
��������������������,	�������	���	������
�������������	���������	����	������,
�������������	�������	�������	������	�������
��������.	�������	��������	�������,	�����
��������	���������������	��������,	��������
�������	���������	�����	��������	��������
������.

�������������	������������,	�������	��������
��������	�������	�����	������������������
���������	����������.	��������������
������������	�������	����	�����	������
��������	�����������������	��������.	����	���
����	����������	������������	�����������,
�������	�����������	����������	�������������,
�����������	���������������.

“��������...	����	�����	������?”	�����	�����	�����
��������	����������.



“�����	�������	���������?”	�����	�����������
����	�����������	�����	���������.

“����������	����!	���������������	����!
����������	��������	����������!”	�����
����������	�����	���������������	��������
����������,	“����	���������������.	������	�����
������	��������������	������.	����������
�����������.	����������	�����	�����������.	����
��������	��������������	��������	��������
��������”	�����	����������.

�����	��������	�������������,	���������������
����	��	��������	���������	������������
�������	��������.	����	����������	��������
�����.	����	���������	����	�����	���
�����������	����	�������.	������,	“���������,
�����!	�����	�����������	�����������	�������,
����	����	������?	�����	�����	�����������	����
�����	���������”	�����	�������.

“����	������	��������	��	��������,	�������
������	�����	�����������.	�����	���������	���
����	��������	������?	���������	�����	�����.
������������	�������	�����	�����	������	�����
�������������	����������	�����	��������?”
�����	������������,	�����	��������,	“����������
��������	����	����������������?	������
����������	��������	����������.	����������
�������?”	�����	��������	��������	���������
����������.

�����������	���������	��������	���������
����������	������������	�����������	����,
�������������	�������	�����	�����	�������
�����������.	����	����	��������	�������



�����������	�����������	��������	������	�����
�������	�������	������	����	�����������
����������������,	���	���������	���������
���������	��	������	��������,	����������	������
�������������,	��������
���������������������?	����	����	������	������
����	�����	�����	���������	�����	�����
���������.	����	����������	���������	������,
“���,	�������!	�����	����	����	����
�������������	����!”	�����	�����	��������.	�����
���������	�������	�������	����!

�����������	�����	������������	�������	������,
“�����	����!	������	�����������	����	��������
���������”	�������.

�����������������	������������	��������
�������	�������.	“������	�������?	����	��������?
����	����������?”	�����	��������.
“����,	��������	��������	���������������.
������	���������	��������	���������
�����������������”	�����	������������
���������.	�����������������	��������	����
��������.	������	��������	����������	����
�������,	“�������	����!	����������	��������
������.	��	������	�����������	�����	������
����������?”	�����	��������.

“����,	������	���������	�����������.	������
���������	�������������	������������	�������
���	������	���������”	�����	������
������������.	�������	����������	������
��������	������������	���������	�����������.
������	����������������.	��������	���������
������	��������,	“������	����������?	����������
��������	�����!	�������������	�����	�������
��������”	�����	�����������	�����������.



����������	������	������������.	“����	���������
�������	�����������.	����	��������	�������
�������	������	�������?	��������������	���.
������	��������	������	���	��������
�������������?	���������	����	��������	����
����������������.	�����	����������������?
�������	�����������!	����,	�������	����������
���������	��������	������������	�������
�������	�������	���	�����������.	����������
����	����������	�������,	‘���	�������	�����	����
�����������������	����’	�����	�������.	���
������	�����������	�������������?	������
�����,	���������������.	��������	�������	������
������	�����!”	�����	����������	��������.
�������	���������.

������	������������	���������������,
����������	�����������.	������������
�������������	���	������	���������	�����.	���
������	����	������	���������.	�������	���������
�����������	����������	���������.

“������	�������	��������	�����������?”

“������	������	����	��������?	����	������!
���������	��������	�������������	����.	����
����������	��������	����	���������.”

“������.	���	�����	����?”

“������	���������	����������	�����	�����	�����.”

“��!	���	����	�����?”

“����	�����	��������!	������	���������	������
�����	�����	�������.”



“��������	����	��������?”

“�����	�������?	����	���������	��������	����.”

“����	�������������	����������.”

“����	�������	������	�����	��������	�����
������.	���������	����?	����	��������	�����
��������	����	��������.	������	���������	������
�����	����	�������	������	�������	��������
�������	��������.	����	��������	��������	������
��������.	��������	����	��������	����
����������,	��������	������	��������.	��������
��	�������	��������	�������.”

“����������	��������?	���,	������������,
��������	�����	�������	����	���	����������.
����	�������������	�����	��������.”
“����������.	����	������,	������	�������	����?”	

“����	���������	�������	�����	����	�����
���������.	����	����.	����	�������	������
��������	����	�����.	������	�����	����	�����
�����������	������.	����	�����	�������	������.”

“������!	�������	������	�����.	���������	����
������	�������������.	�����	������
���������������.”

“�����!	������	���.	�������.	�����	�����
�����������������	������	����������.	�����
�����	����������	�����.”

“��������	����	��������	��������	����.”

“���������	����	����.	������	���	��������



����������	����	����������	�����������.”

“���������	�����	����	��������������	��������
����?	������	����	����	�����������������	����
����	������	������������.	�����,	��������
��������	�������	������.	����	������	���������
����	�����	��������������,	��������	��������
��������”	�����	��������	����������������
����������	�������	�����	�����������.
���������,	“������������!	����	���������������
������	������	����������,	�������	������������.
��	������������	�������������������	������
��������	�����	��������.	�������,	����������
���������	�������	������	����������	�����
����������	����	�����.	������������	������
��������	����	����������”	�����	����������
���������������.
���������,	“����!	�������	���	�������������
���������	������������	���,	�����	�������
���������	�������	��������.	����������
��������	���������������,	�����
����������������	�������������	���������.
������������	�����������	��������������,
������	����	���	������	�������������	����
����������	������������	��������?	�����	����
�������������	��������	��������������”	�����
������	���������������	�����	����������.
���������	���������	������,“�����!	����	������
�����������.	������	������������	������
�������	���	���������,	������	����������
���������	��	�������	��������?”	�����
�����������	��������.

����������,	“�������	��������?	���	������	����,
������	������	��������������	����������.	�����
���������	������	�����.	�����,	������	��������
���?	�������	�����	�������	���������



����������?	�����������!”	�����	��������.

“��������	�����	�����������������	����
�����������	��������.”

“��������!	������	��������	�������?	�����������
�������?	����	����!	���	��	�����	���������
�����������.	�����	����	�����	��������	����
�����	���	�����,	��������	�������.	������	����
��������	����	�����?	���	������	�������������
�����	������	�������.	������	���	�������	���?”

“������	����	��������.	������	�������,	������
�������	���������	����������	������.”

“���	���������.	���	���������	���	��������
��������	�����	�����������.	����	���������	����
����	��������������	������	�����������.	�����
����!	������	��������	��������������,	������
�������,	���������	��������?”

“�������	��������.”
“���,	���	�����	�������	�������.	�����������
�������	������������,	�����	������	����������.
������	���������	��������	�����,	������	�����
�����	���������.	������	�������	�������	������
������������	��������	�������	������	�����
�����.	����!	��������	����	��������?”

“���������.	��������	��������.	��������	���
�����	������	������	������������	������
��������.	�������������,	����	������	����������
����	8	���������	����	������������	����	�����
���	��������.	���÷	����������	�����	�������.
������	�������	����������	������������
�����������	����	���������	��������	������
�������	��������	������	��������.	��������



���������������	�����������?”

“������	�������?	�������	������	�������
�����������	�����������	���������	��������
�����.	����!	������	�����������	������������,
������	��������	����	8	�������	����	��������
�������������.	�����,	������������	����
�������?	�������	����	��������	����	����������
���������	�����	������	��������������.
�������������,	������	��������	������
�����������	�������	�����������,	�������	����
������������	������������	��������	���
�������	����	���������	��������	�������
�����������	�������	��	��������.	������	����
���	���������	��������	���������������
��������	����
�������!	��������	�����	���������	��������
���������	����������������.	�������
����������	��������	����������,	������	������,
�����������	�������	��������	�����	������
�������	��������	��������	���������
����������������.	��������	������������
������	�������	��	��������.	����	������������
����	��������	����������.	�������	������
���������	����	�������	����
���������������������	������	����������	����
�������	��������	����������	���������.

“�����	����������	�������	�����	��������	�����
��������	�����	����������?	���,	���,	������	���
����������	���������	�����	����	�������,
�������?”

“����!	����������	������.	���	����������	�������
�����	�����������,	����	����������?	������
�������	�������	������	���������,	�����,	�����
����	����������	��������	����	�����������



�������	����������	������������,	��������
������	��������?	���	�����	�������
����������������	���������	������	��������
����!	���������	���	�����	�������������.”

“����?	���	����	����!	��������	��������?”

“���������	���	����	�����,	������	���������	500
������	��������������.”

“�����������������!	���,	�����������	��������?
���,	���������.”

�������!	����	����	����	������������	����?”

“�����!	���	������������	�����������������?”

“����	����	��������	������!	�����,	��	������
���������,	�������	����������	������	���������
�������	����������	������	������������	���
���������	���������.	�����	�����	����������
������.	���	�������	���.	������	��������
���������	������	��������	������������
��������.	���������	�������������	���������
�����.	�������.”

“���!	����	������	���������	����������	��������,
����	�������	�������	������������	�����������
����������	����	�������.	���	��������	�������
��������	���	��������	�����	�����	��������
��������.	�����,	�����	����	�������������	�����
�������	�����������	��������	����
�������������.”

“������	�������	�����������,	���������	����	500
������	�������������	������������������
������	�����	�������	���������������



������������������	�������.	����������	������
���������	�������,	������������	�����
��������������.	�����������	��������
����������	����������	������	������
����������,	�������	��������	������	���������
�������	���������	����	�����������	��������
�������������	���������	�������	����������
����������	�������,	����	������	������,
�������������	�������	������,	�������������
�����	��������.	�����������	��������������
�������	��������������	����	���������
�����������	���	�����	�����	��������	��������
�����	������������.	����	������	�������������
��������������	��������������	������	��������
��������������	�������	������������.
������������	��������������	���������.

“�������	����������!	����	�������?”	�����
�����������	��������	��������	����������
��������	�����������.

“�����������	�������������	���	�������”	�����
����������	������������	����������.

“�������������	����������������
��������������”	�����	���������	��������
�����������.

“�������������	�������	������	�������������
����	��������	���������	������?	�����������,
���	������������	�����������	�����������!
�����������	�������	��������,	�������
�������������	����������	�������������
���������	���������	������	�����������,
����������	������������	������������	���
��������	�����	����	������������.	�������	���
��������	������������	�����	������������.	���



������	�������	��������.	�����	�����������
������	����	����������	������	������;
�����������	��������������������	�����������
�������	������,	���	��������������.	���
��������	��������”	�����	����������	������
�������	-	������������������	�����������	����
��������	����������.

�����	����������,	������������	�������������
������	���������!	“����������	�����	����?”	�����
��������.	��������������	������������	�������.
“����!	�������	��������	������	����������
��������?”	�����	������	�������	������������,
��������������	���������	����������
������������,	“�������	����������!	��������
������	����.	����	�������	���������	���������.”
�����	��������;	���������	���������.

����������	������,	���������	�����������
��������������	����������	����	������������,
“��������������	����	�����	�������	����������
��������?	��������;	��������	������	�������
��������,	���	�������	������������.	��������
�����������	���	������������	����������������
������	��������	������������	����������
��������	��������	������	�������	��������	����
�����������.	����	����������	��������	�������
��������	�����������	�����������������.	����
����	����”	�����	��������.

“����	��������?	���������.	�������	����������.
���	�������������	������	������������
���������	����������.	������	�������	�������
�������	���������.	������	��������	��������
����	���������	�������	�������”	�����
����������	�����������	��������.



����������,	“�������	��������������	����	��
���������	�����	������������������.	�����
������	��������	���������	�������	�����
�������	�������	���	����.	���	������	�������
���������	��������	�������	�����	��������”
�����	�����,	�����������	�����������,	“�������
����������,	����	�����������	����	������������
���������?	����	��������!	���	������	�������
�������!	������?	��������������	�����	��������
����������?	���������	�������	����������?
�������������	��������������”	�����	��������.

����������,	“��������	�����������	�����.	�����,
��������	����������	���������	�����������,
�����������	��������������������
�������������������	������������	����	�������
������������?	��������	������	�������
���������	�����	���������	��������	��������
���������.	����	������	������	���������.
�������	���������	�����”	�����	��������.	
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“ஆயிரம்	ஆண் கைளக்	ெகாண் 	என்ன	அற் தம்	ெசய்யப்	ேபாகிறான்?”	என்
ப்பறி ம்	பிரமநாயகம்	ேயாசிக்க	 யவில்ைல.	ஆண் கள்	ேவடத்திேல

ேபாலீசாைரேய	அைழத் ச்	ெசல்ல	ஏற்பா 	ெசய் 	விட்டால்.	பார்த்திபன்	எந்த
விதமான	காரியம்	ெசய்வதானா ம்	கைடசி	விநா யில்	 டத்	தன்னால்	அவைன
த த் விட	 ம்	என்ற	நம்பிக்ைக	இ ந்த .	ஆகேவ	வீணாக,	 ைளக்
ேவைல	ெகா க்கவில்ைல.

பார்த்திப ைடய	க தத்ைத	மதித் 	ஆலால ந்தரம்	பணம	ெகா த்தார்.
பணத்ைதப்	ெபற் க்	ெகாண் 	பிரமநாயகம்,	பைழயப 	பண்டாரக்	ேகாலம்
தாங்கிக்	ெகாண் ,	பார்த்திபைனச்	ெசன் 	கண் ,	“ஆயிரம்	தயார்!	உத்தரைவ
எதிர்பார்க்கிேறன்”	என் 	 றினார்.

“மிக்க	சந்ேதாஷம்.	ஆனால்	நீ	ெசய்ய	ேவண் ய	காரியத்திேல,	ஆரம்ப	ேவைலதான்
ந்தி க்கிற .	 க்கியமான	காரியத்ைத	இனிச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.

அதிேலதான்	உன்	 ச்	சமத் ம்	ெதரிய	ேவண் ம்	என் 	பார்த்திபன்	 றினான்.

“என்	சாமர்த்தியத்ைதப்	பற்றி	நீங்கள்	சந்ேதகிப்ப தான்	எனக் ச்	சங்கடமாக
இ க்கிற .	இ க்கட் ம்,	 ங்கிக்	ெகாண் க் ம்	 லி	ேபான் 	இ க்கிேறன்.
எ ப்பிவிட் ப்	பார்த்தால்தாேன	ெதரி ம்,	என்	விஷயம்?	வீணாகப்	பிரதாபத்ைதக்

வாேனன்.	நீங்கள்	எவ்விதமான	காரியம்	ேவண் மானா ம்	ெசய்யச்
ெசால் ங்கள்.	என்னால்	 யவில்ைல	என்றால்,	காரித்	 ப் ங்கள்”என்
பிரமநாயகம்	ேராஷம்	ெகாண்ட	பாவைனயிேல	ேபசினார்.

பார்த்திபன்	ெகாஞ்ச	ேநரமட் ம்	ஆழ்ந்த	சிந்தைனயில்	இ ந்தான்	அவ ைடய
ெநற்றியிேல	 க்கங்கள்	ேதான்றின.	தைல னிந் 	அங் மிங் ம்	உல வ ம்,
பிற 	ெவறி	ெகாண்டவன்	ேபால	வானத்ைத	அண்ணாந் 	பார்ப்ப ம்,	ெப ச்
வி வ மாக	இ ந்தான்.	“இந்தப்	பண்டாத்ைத	 வ ம்	நம்பிவி வ
சரியா மா?”	என் 	சிந்தைன.	அதனால்	ஒ விதமான	சஞ்சலம்.

பார்த்திப ைடய	நிைலைமையப்	பிரமநாயகம்	உணர்ந் 	ெகாண்டார்.
ெந க்க யான	இந்த	ேநரத்திேல,	எவ்வள 	சந்ேதகம்	பிறந்தா ம்	கைடசியில்
தன்ைனத்தான்	 ைண	ெகாள்வான்	என்ப 	ெதரி ம்	பிரமநாயகத் க் .	எனேவ
பார்த்திபனிடம்	சற் 	 க்காக	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	தீர்மானித்தார்.



பார்த்திபன்	ஒ 	தீர்மானத் க் 	வந் விட்டான்.	என்ன	ேநரிட்டா ம்	சரி.	இனி
இந்தப்	பண்டாரத்ைதக்	ெகாண் 	தான்	காரியத்ைத	 த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்
என் 	 	ெசய் 	ெகாண் ,	“சரி!	நாைள	இர 	பத் மணி	 மா க் ப்
பண்டாரக்	 ட்டத்ைத	அைழத் க்	ெகாண் ,	இேத	இடம்	வந் 	ேசர்.	ஒேர
ம்பலாகக்	ெகாண்ட	வராேத.	பத் 	இ ப 	ேபர்	ெகாண்ட	சி 	சி 	பிரி களாக

வந் 	ேசரட் ம்.	ேபா,	உடேன	அந்த	ஏற்பாட்ைட	 த் க்	ெகாண் 	வந் 	ேசர்,
தாமதியாேத”	என் 	 றினான்.

பிரமநாயகம்,	“இர 	பத் மணிக் 	அவர்கைள	அைழத் 	வந் வி கிேறன்.
ஆனால்,	சாப்பா 	ஏற்பா 	ஒன் ம்	ெசய்யக்	காேணாேம!	அந்தப்	பயல்கள்	பசிேயா
பசி	என் 	 ச்சலிட	ஆரம்பித்தால்	பரமசிவன்	 டப்	பயப்பட	ேவண் யி க் ம்.
நீங்கள்	ெசய்கிற	ஏற்பா 	எனக் க்	ெகாஞ்ச ம்	பி க்கவில்ைல.	ஆயிரம்
பண்டாரங்கைள	அைழத் 	வ வெதன்றால்	அதற் 	 ன்ஏற்பாடாக	இங்ேக
எத்தைன	 ட்ைட	அரிசி	இ க்க	ேவண் ம்?	காய்கறி	ஒ 	பக்கத்திேல
வியலாக	இ க்க	ேவண் ம்.	ப ப் ம்	பலகாரச்	சாமா ம்	இ க்க	ேவண்டாமா?

கட்ைட	காேணாம்,	 ட்ைட	காேணாம்.	இந்த	நிைலயிேல,	அ கைள	அைழத் க்
ெகாண் 	வந்தால்,	யார்	அ க டன்	மல்லிட	 ம்?”	என் 	ேகாபங்	ெகாண்ட
பாவைனயிேல	ேகட்டார்.

பார்த்திபன்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	“பாழாய்ேபானவேன,	ேசாேறாேசா 	என்
அைலயாேத.	அதற் 	ேவற	ஏற்பா 	ெசய் 	விட்ேடன்.	கவைலப்படாேத.	அேதா,
காட் க் ள்ேள	இ க் ம்	ேகாயில்	இ க்கிறேத.	பார்த்தாயல்லவா!	அ தான்
சைமயல்	இடம்.	ேகாயிலிேல	இ க் ம்	ேதவேன	தவசிப்பிள்ைள.	என்	தேபா	பலேம,
அரிசி	இன்றிச்	ேசா .	ப ப்பின்றிக்	 ழம் 	ெகாண் 	வந் 	ேசர்க் ம்,	பஞ்ைசப்
பயேல,	என்ைனப்	பார்த்தாேல	உனக் த்	ெதரியவில்ைலயா?	நான்	பஞ்ேசந்திரியச்
ெசட்ைடகைள ம்	அடக்கிப்	பிரமைனேய	பணி	ெசய்பவனாகக்	ெகாண்ட
பார்த்திபன்	என்ப ;	 டா	நாைள	இர 	வந் 	ேசர்.	நடக்க	ேவண் யைத	நான்
கவனித் க்	ெகாள்ேவன்.	ேபா”	என் 	உத்தரவிட்டான்.

உள்ேள	ெபாங்கிய	சிரிப்ைப	அடக்கிக்	ெகாண் 	பிரமநாயகம்,	பார்த்திப ைடய
தேபா	பலத்ைதத்	ெதரிந் 	தாசனாகிவிடட் 	ேபால	ந த் விட் ,	“ெதரியாத்
தனத்தால்	ஏேதேதா	ேபசிவிட்ேடன்.	ெதய்வத்ைதேய	ஏவலனாகக்	ெகாண் ள்ள
திவ்ய	 ஷராகிய	நீங்கள்	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்”	என் 	பயபக்தி டன்
ேகட் க்	ெகாண் 	பாதத்ைதப்	பணிந் விட் ச்	ெசன்றார்.

றிப்பிட்டப ,	ம 	இர 	பண்டாரக்	 ட்டம்	வந் 	ேசர்ந் 	விட்ட .



வந்தவர்க க் ச்	ேசாற் 	வாசைனேய	கிைடக்காததால்,	ஒ 	பரபரப்
உண்டாயிற் .	பார்த்திபன்,	“ஆயிரத்ெதா 	அன்பர்கேள,	அைர	விநா 	ேவ
எைதப்	பற்றி ம்	மனத்திேல	நிைனக்காமல்	அமலைனத்	தியானம்	ெசய் ங்கள்”
என் 	உபேதச	உத்தர 	பிறப்பித்தான்.	பிரமநாயகன்	ஆச்சரியங் ட	அைடந்தார்.
‘இந்தக்	கள்ளன்	எவ்வள 	ேநர்த்தியாக	ந க்கிறான்?	பாமரர்	அவனிடம்
மயங்கியதிேல	என்ன	ஆச்சரியம்	இ க்க	 ம்?”	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் .

தியானம்	 ந்த	பிற 	பார்த்திபன்	மீண் ம்	ேபசலானான்	“பக்தர்கேள,	உங்களிேல,
ற்றிேல	ஒ வராவ ,	உண்ைமையத்	ேத க்	கண் பி க்க	ேவண் மம்	என்

உத்தமமான	ேநாக்கத்	ேதா ,	இந்தத்	தவக்ேகாலம்	ெகாண் ப்பீர்கள்.	ெப ம்
பாலானவர்கள்,	கபட	ேவடதாரிகள்	என்ப 	எனக் த்	ெதரி ம்.	அதனால்
அதற்காக	நான்	உங்கைளக்	ேகாபித் க்	ெகாள்ள	வில்ைல.	எக்காரணம்	ெகாண்
நீங்கள்	காவி	அணிந்தி ந்தா ம்	சரிேய.	காவி	அணிந்தவர்கைளக்	கட ள்
சன்னிதானத் க் 	அைழத் ச்	ெசல் ம்	தத் வம்	என் ைடய .	கபடம்
நிைறந்தவர்கைளக்	கட ள்	ஏற் க்	ெகாள்ள	மாட்டாேர	என் 	ேயாசிக்க
ேவண்டாம்.	என் ைடய	தேபாபலத்தால்,	உங்க ைடய	கபடத்ைதக்	க க்கித்

ளாக்கிக்	காற்ேறா 	காற்றா ம்ப 	ெசய் 	வி கிேறன்.	பயப்படாதீர்கள்.

பார்த்திபன்	ஆேவசம்	ெகாண்டவன்	ேபாலப்	ேபசினான்.	பண்டாராக்	 ட்டத்திடம்
ேபசி,	மனைத	மயக்கி	அவர்கைளத்	தன்	இச்ைசப்ப 	நடக்கச்	ெசய்ய	ேவண் ம்
என்ற	ேநாக்கத்ேதா 	இந்த	நாடகத்ைதப்	பார்த்திபன்	நடத் கிறான்	என்ப
பிரமநாயகத் க் 	விளங்கிற் .	அந்த	ஆயிரவர்	உண்ைமயிேலேய
பண்டாரங்களாக	இ ந்தி ப்பின்,	அ பணிவர்,	அரகரா	 வர்.	இப்ப ப்பட்ட
சிறந்த	தைலவர்	ெவ 	சீக்கிரத்திேல	ஒ 	மடம்	கட் வி வார்.	அந்த	மடத்திேல
தங்க க்ெகல்லாம்	இடம்	கிைடத் வி ம்	என் 	எண்ணிச்	சந்ேதாஷித்தி ப்ப .
வந்தவர்கேளா,	ேக. .கள்	பண்டாரங்களாக	உல வைத ம்,	கள்ளர்கள்	காவி
உைடயிேல	இ ப்பைத ங்	கண் 	பண்டாரக்	 ட்டத்தின்	 ரட் கைள	அடக்கிப்
பழக்கப்பட்ட	ேபாலீசார்.	எனேவ	அவர்க க் ப்	பார்த்திப ைடய	ஆேவசச்	ெசாற்
ெபாழி 	ேகட்கக்	ெகாஞ்சம்	ஆத்திரம்	உண்டாயிற் .	ஆனால்	கமிஷனரின்	உத்தர
க ைமயான .	பண்டாரக்	ேகாலத்தில்	இ க் ம்	பிரமநாயகம்,	எைத	எந்த
ேநரத்தில்	எப்ப ச்	ெசய்யச்	ெசால்கிறாேரா	அ ேபால்	ெசய்ய	ேவண் ம்;
அவசரப்பட் 	நீங்களாக	எ ம்	ெசய் விடக்	 டா 	என் 	கமிஷனர்	உத்தர
விட் ந்தார்.	ஆைகயினால்	அவர்கள்	ஆத்திரத்ைத	அடக்கிக்	ெகாண் ந்தனர்.
“ஆண் ப்	பயல்கள்	நம 	ேபச்சினால்	மயக்கம்	ெகாண்டவர்களாகி	விட்டனர்”
என் 	எண்ணிக்	ெகாண் 	பார்த்திபன்	ேம ம்	ேபசலானான்.

“ஆண் கேள!	உங்கைள	நான்	இன் 	அைழத்த 	வி ந்தளிக்க,	வி ந்



காேணாம்.	ஏேதா	வீண்ேபச் 	நடக்கிறேத	என் 	நீங்கள்	வியா லப்ப கிறீர்கள்!
கவைல	ேவண்டாம்	இன் 	மட் மல்ல.	இனி	என்ேனா 	எவ்வள 	காலம்
இ ந்தா ம்	உங்க க் 	வி ந் 	உண் .	விைளயாட் 	அல்ல!	உங்க க்
என் ைடய	தேபாவனத்திேல,	அ ைமயான	வி ந்தளிக்கிேறன்.	அந்தத்
தேபாவனம்	எங்ேக	இ க்கிற 	என் 	என்ைனக்	ேகட்கிறீர்களா?	நீங்கள்	அந்த
வனத்ைதக்	காணத்தான்	ேபாகிறீர்கள்!	வழி	ெதரியக்	காேணாேம	என்
வா கிறீர்களா?	பாபம்!	நான்	காட் கிேறன்	வழி,	வா ங்கள்”	என் 	 றிக்
ெகாண் 	அவர்கைள	ஆரண்யத்திேல	இ ந்த	ஆலயத் க் 	அைழத் ச்
ெசன் ,	 ன்பக்கத்திேல	இ ந்த	பிரமாண்டமான	நந்திய ேக	அவர்கைள
இ க்கச்	ெசய் ,	“இங்ேக	தங்கி	இைறவைனத்	ெதா தப 	இ ங்கள்.	நான்
உள்ேள	ெசன் 	ேதவனிடம்	 ைறயி ேவன்.	அவர்	உள்ளம்	கனிந் ,	வழிவி மா
நந்திக் 	உத்தரவி வார்.	நந்தி	விலகி	நின் 	நாம்	ேபாய்ச்	ேசர	ேவண் ய
தேபாவனத்திற்கான	வழி	ெதரியச்	ெசய் ம்.”

ஆண் க்	ேகாலத்திேல	இ ந்த	ேபாலீசா க் ,	“இவன்	யாேரா	ெதரியவில்ைல.
ரட் க்காரன்	என் 	நாம்	நிைனத்ேதாம்.	இவன்	ேப வைதப்	பார்த்தால்,	இவன்
ரட்டனல்ல.	யாேரா	ஒ 	ைபத்தியக்காரன்	என் 	ேதான் கிற .	தேபாவனமாம்.
அதற் 	நந்தி	வழிகாட் மாம்.	 த்தப்	ைபத்தியக்காரப்	பயல்!	இவைனப்	பி க்கவா
கமிஷன ம்,	பிரபல	பிரமநாயக ம்	ஆயிரம்	ேபர்கைள	அைழத் க்	ெகாண்
வரேவண் ம்?	காைதத்	தி கிக்	கன்னத்தில்	ஒ 	அைற	ெகா த்தால்	பயல்

ண் 	வி வான்	கீேழ.	இவ க்காக	இவ்வள 	ேபரின்	ேவைல	வீணாவதா?”
என் 	நிைனத்தனர்.	பண்டார	ேவட	மணிந்தி ந்த	பிரமநாயகேம,	பணி டன்
பார்த்திபனிடம்	ெசன் ,	“ேதவன்	அ ள்	ெபற்ற	 நாதா,	நந்தி	விலகி	வழிவி ம்
என் 	தாங்கள்	 றிய	ெமாழிைய	இந்த	ஆண் கள்	நம்பவில்ைல.	நீங்கள்
விைளயா கிறீர்கள்	என் 	நிைனக்	கிறார்கள்.	ஆனால்,	நான்	அறிேவன்,	தங்கள்
தேபாபலத்ைத”	என் 	 றினார்.

பார்த்திபன்,	நந்திக்க ேக	 ட்டத்ைத	இ க்கச்	ெசால்லி	விட் ,
ேகாயி க் ள்ேள,	 லஸ்தானம்	ெசன்றான்,	ேதவைனத்	ெதாழ.	ேபா ன்,
அைனவ ம்	அரகர,	சிவசிவ	என் 	பஜித் க்	ெகாண்ேட	இ க்க	ேவண் ம்	என்
கட்டைள	யிட்டான்.	ஆண் களின்	அரகர	சிவசிவ	சத்தம்	அரைன ம்
ெசவிடனாக்கிவி ம்	ேபாலி ந்த .	உள்ேள	ஓ னான்	பார்த்திபன்.	ஐந்
நிமிடங்களாயின.	அரகர	சிவசிவா	என் 	பஜிதத்ப 	அைனவ ம்	நந்திையேய
உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தனர்.	அ த்த	நிமிஷத்திேல	ஆச்சரிய	சம்பவம்
நைடெபற்ற .	பார்த்திபன்	 றியப ேய	நந்தி	விலகிற் .

நந்தி	விலகக்	கண்ட ம்,	ஆண் 	ேவடம்	 ண் ந்த	ேபாலீசார்	ெகாஞ்சம்



ஆச்சரியமைடந்தனர்.	‘இந்தக்	கள்ளன்	சாமானியனல்ல.	ெபரிய
ஜாலவித்ைதக்காரன்.	இவன்	மனிதைன	மி கமாக் வான்!	மி கத்ைத
மனிதனாக் வான்!	இவைனப்	பி க்க	இவ்வள 	ஆட்கள்	ேதைவப்ப ம்	என்
ப்பறி ம்	பிரமநாயகம்	எண்ணியதிேல	தவ 	இல்ைல.	இந்தப்	பாவி	நம்ைம

என்ெனன்ன	ெசய்வாேனா?”	என் 	பயந்தனர்.

நந்தி	விலகிய ம்	பண்டாரக்	ேகாலத்தில்	இ ந்த	பிரமநாயகம்	பயப்படவில்ைல.
ஆனால்,	மிக்க	ஆவேலா ,	நந்தி	விலகிய	இடத்திேல	ெதரிந்த	 ரங்க	வாயிைலக்
ர்ந் 	கவனித்தார்.	உள்ேள	ஒேர	இ ள்.	ேகாயிலின்	உள்ேள	ஓேடா ச்	ெசன்றார்.

பார்த்திபன்	விக்கிரகத்தின்	கால்கைளப்	பி த் க்	ெகாண் ப்பைதக்	கண் ,
அ யற்ற	ெந ம்	பைனேபால்	அவன்	 ன்	வீழ்ந் 	 ம்பிட் ,“அற் த	 ஷேர!
ஆண்டவனின்	அ ைமத்	 தேர!	இ 	கலிகாலம்.	இக்காலத்திேல	கட ள்	ஏ ,
இ ள்	ஏ 	என் 	கசடர்கள்	 கிறார்கள்.	அவர்கள்	கண்டால்	ெதரி ம்,	உம
மகத் வம்,	நான்	 தலிேல,	என்ைனப்	ேபால	ஒ 	ேசாற் ச்	சாமியார்	என்ேற
தங்கைள	நிைனத்ேதன்	இப்ேபா 	நந்தி	விலகிடக்	கண்ேடன்.	என்	தவைற
உணர்ந்ேதன்.	அபசாரம்	ெசய்த	என்ைனப்	ெபா த்த ள	ேவண் கிேறன்.	உம
ெபான்ன 	ேபாற்றிேனன்”	என் 	 றினார்.	 றிவிட் 	அ	விக்கிரகத்தின்	தாைள
வணங் ம்	பாவைனயாகத்	ெதாட	 யல்ைகயில்	பார்த்திபன்,	அவைர
ஆசீர்வதிப்பவன்	ேபாலத்	தைலையத்	தடவி	 க்கி	நி த்தி,	விக்கிரகத்தின்
பாதங்கைள	அவர்	ெதாட	ஒட்டாமல்	த த் விட்டான்.	இந்தச்	 ட் மத்ைதத்
ப்பறிபவர்	ெதரிந் 	ெகாண்டார்,	என்றா ம்	அைத	ெவளிக் க்	காட்டாமல்,

பார்த்திப ைடய	மகிைமையக்	கண் 	பரவசமானதாகேவ	பாசாங் 	ெசய்தார்.

“சரி,	என் ைடய	சீடர்க டன்	இனிப்	 ேலாக	ைகலாயம்	என்ற	 னித ரிக் ப்
ேபாக	ேவண் ம்.	இங்ேக	கிைடக் ம்	பைழய	கந்ைதகைள	எண்ெணயில்
ேதாய்த் த்	தீவர்த்தியாக்கிக்	ெகாள்,	 ரங்கெமான் 	ெதரி ம்,	நந்தி	விலகிய
இடத்திேல,	அச் ரங்கத்தி ள்ேள	ேபானால்,	சாேலாக	சாமீப	சா கப	பலøப்
தரக் ய,	 ேலாக	ைகலாயம்	ேபாய்ச்	ேசரலாம்.	அங் ச்	ெசன்ற	பிற ,
என் ைடய	மற்ற	அற் தங்கைளக்	காட் கிேறன்”	என் 	பார்த்திபன்	 றிட,
பண்டாரங்க க் 	ஆண் 	ேவடத்	 ப்பறிேவான்,	 வின்	கட்டைளையக்
றினான்.	சிலர்,	தீவர்த்திகள்	பி த் க்	ெகாண்டனர்.	ஒவ்ெவா வராக,	உள்ேள

இறங்கினர்.	எல்ேலா ம்	இறங்கிக்	ெகாஞ்ச	 ரம்	ெசன்ற	வாயிலில்,	நந்தி
பைழயப 	வந் 	நின் விட்ட .

தீவர்த்திகளின்	ஒளியினால்,	 ரங்கம்	ஒ வா 	ெதரிந்த .	சிவ	நாம	பஜைன டன்
ஊர்வலம்	ேபால	ஓராயிரம்	ஆண் க ம்	ெசன்றனர்.	வைளந் ம்,	சில	இடங்களிேல
அகன் ம்,	ேவ 	சில	இடங்களிேல	 ழிகள்	நிரம்பி ம்	மற் ம்	சில	இடங்களிேல



சற் ச்	ெசங் த்தா ம்	இ ந்த ,	 ரங்க	வழி.	எவேனா	ஒ 	சிற்றரசன்
காலத்திேலா,	அல்ல 	காடட்ரசன்	காலத்திேல	அச் ரங்கம்	அைமக்கப்பட் க்க
ேவண் ம்;	இைத	எப்ப ேயா	பார்த்திபன்	ெதரிந் ,	தன் ைடய	காரியத் க் ப்
பயன்ப த்திக்	ெகாண்டான்	என்பைதப்	பிரமநாயகம்	 கித் க்	ெகாண்டான்.

ஆண் 	ேவடப்	ேபாலீசா க் க்	கிலி ம்	ைதரிய ம்	மாறி	மாறி	வந்தன.	என்ன
ஆ ேமா,	யா 	ேந ேமா	என்ற	கிலி!	என்ன	ஆவ ?	நாம்	ஆயிரம்	ேபர்
இ க்கிேறாேம,	இவன்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	பிரமநாயகம்	ஆழம்	ெதரியாமலா
காைல	 ைழப்பார்!	அவ ைடய	மாயாஜாலங்கெளல்லாம்	பிரமநாயகத்திடமா
பலிக் ம்	என்ற	நம்பிக்ைக.	

ரங்க	வழியாக	ெந ந் ரம்	ெசன்ற ம்,	ெகாஞ்ச	 ரத்தி	லி ந் 	ஏேதா	சத்தம்,
இ ம் 	அ ப்ப 	ேபால,	உரத்த	 ரலில்	யாேரா	ேப வ 	ேபாலக்	ேகட்ட .	ேம ம்
ெகாஞ்சம்	ெதாைல 	ெசன்ற ம்,	தீ	நாற்றம்!	ேபாலீசா க் 	நரகேலாக	நிைன
வரலாயிற் .	இந்தப்	பாவி,	ஏதாவெதா 	பயங்கரமான	நரகேலாகத்ைதத்
தயாரித் 	ைவத்தி க்கிறாேனா?	பிரமநாயகம்,	பண்டாரக்	ேகாலத்திேல
இ ந்தா ம்,	நா ம்	ஆண் களல்ல	என்பைத ம்	அறிந் க்	ெகாண் ,
எல்ேலாைர ம்	ஏக	காலத்திேல	அழித் விட	இந்தப்	பயங்கரமான	பாைதயிேல	 க
ைவத்தாேனா?	 ரங்கத்திேல	 நாற்றம க்கிற .	விதவிதமான	சத்தம்
ேகட்கிற .	என்ன	காரணேமா	ெதரியவில்ைல.	ெந ப் க்	 ழிகளிேல	தள்ளி
வி வாேனா?	நீர்நாய்கைள	ஏவிக்	க க்கச்	ெசய்வாேனா?	என்ெனன்ன
இம்ைசகள்	நடக் ேமா?	ெதரிய	வில்ைல.	 ச்சவிழ்ப்பவைன ம்,	கள்ளச்	சாவிக்
காரைன ம்	கன்னத்திேல	இரண் 	அைற	ெகா த் 	அடக்கி	வி வ 	நம
வழக்கம்.	கன்னம்	ைவக்கிற	கள்ளைன,	 த்ேதால்	உரிய	அ 	ெகா த்
அடக்கிவிட் க்கிேறாம்.	ஊர்ப்	ேபாக்கிரிகளின்	 ட் கைளத்	தட் 	அவர்கைள
ைலயில்	உட்கார	ைவத் 	வி வ 	நமக் த்	ெதரி ம்.	இவன்	அப்ப ப்பட்டவனாக

இல்ைலேய	என் 	பயந்தனர்.

இவ்வண்ணம்	பயத்ேதா 	நடந் 	ெசன்றவர்கைள	ேம ம்	கிளி	ெகாள்ளச்
ெசய்வ ேபால,	ஒ 	சம்பவம்	ேநரிட்ட .	பலவிதமான	சத்தங்கள்	÷ட் க்
ெகாண் ந்தன.	தி ெரன் 	நின் 	விட்டன.	ஒேர	அைமதி,	அந்த	அைமதிையக்
கண் 	ஆச்சரியமைடந் 	ஆண் க்	 ட்டம்	அச்சங்	ெகாள் ம்	ப ,	 ரங்க
வழியிேல,	தி ர்	தி ர்	என் 	பல	உ வங்கள்	ேதான்றலாயின.	ஒவ்ெவா
உ வத்தின்	ைகயி ம்	ஈட் ம்	ேவ ம்	மின்னிக்	ெகாண் ந்தன.	பாைதயின்
அ யிேல	ப த் க்	ெகாண் ந்த	உ வங்கள்	கால ச்	சத்தம்	ேகட்ட ம்,	மின்சார
ேவகத்தில்,	எ ந் 	நின்ற	காட்சி,	ைதரியசாலிையக்,	 டக்	ேகாைழயாக்க

யதாக	இ ந்த .	பாைதைய	அந்த	உ வங்கள்	அைடத் க்	ெகாண்



வரக் டா .	அ மதி	இல்ைல	என் 	 வ ேபால்	இ ந்தத ,	அக்காட்சி
உ வங்கள்	வாய்	திறந் 	ஏ ம்	ேபசவில்ைல.	இ கண்ட	ஆண் க் ட்டம்
அலறிற் .

பார்த்திபன்	ெப ங் ரலிேல	சிரித் விட் ,	அக் ட்டத்	 க் 	 ன்னால்
ெசன்றான்.	ஊர்வலத்திற் த்	தைலைம	தாங்கி	நடத்திச்	ெசல்பவன்	ேபால	நின்
ெகாண் ,	“பயப்படாதீர்கள்.	இைவ	ப ைமகள்!!	பாவிகைள	மட் ேம	இைவ
பாைதயிேல	வழி	மறிக் ம்!!”	என் 	 றிவிட் 	ஒ 	சி 	 ழெல த் 	ஊதினான்.
அந்தச்	சத்தம்	ேகட்ட ம்,	எவ்வள 	ேவகமாகப்	ப ைமகள்	ேதான்றினேவா,	அேத
ேவகத்திேல	மைறந்தன.	பாைத	பைழயப 	காணப்பட்ட .	ப ைமகள்	மைறந் ம்,
பண்டாரக்	 ட்டத் க் ப்	பயம்	மைறயவில்ைல.	அச்சத்ேதா 	தான்
நடக்கலாயினர்.	நடக் ம்	ேபா தான்	ெதரிந்த .	எந்தப்	ப ைமகள்	தி ெரன
எ ந் 	நின் 	மைறந்தனேவா,	அேத	ப ைமகேள	பாைதயிேல	பத் க்	கிடந்தன.
ப க்கட் கள்	ேபால!	அைவகளின்	மீ 	கால்	ைவத் 	நடக் ம்ேபா 	தி ெரன
மீண் ம்	அைவ	எ ந் 	நின்றால்	தங்கள்	கதியாதா ம்	என்பைத
நிைனக் ம்ேபா ,	ஊர்வலக்காரரின்	உள்ளம்	 ங்கிற் ,	பயத்தால்.

பார்த்திபன்	ைகேதர்ந்த	கபடன்	என்ப 	ெதரிந்த .	ஜாக்கிர	ைதயாகேவ
நடந் வந்த	பிரமநாயகம்,	ப ைமக்	காட்சிையக்	கண்ட	பிற 	பார்த்திபன்,	சகல
தந்திரங்கைள ம்,	ெதரிந் 	நடந்தி க்கிறான்.	பலமான	 ன்ேனற்பா கேளா
திட்டத்ைத	ைவத்தி க்கிறான்.	ஆகேவ	ேம ம்	ஜாக்கிரைதயாக	இவன்
விஷயத்தில்	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	தவிர	ஆயிரம்	ேபரி க்க	அச்சம்	ஏன்
என் 	அசட்ைடயாக	இ க்கக்	 டா .	நாம்	சிறிதள 	தவறினால்	பார்த்திபன்
தப்பித் க்	ெகாள்வ 	மட் மல்ல்.	சதியாேலாசன	மர்மம்	கண் பி க்க	 யா
தாகிவி ம	என்ப 	மட் மல்ல.	ஆயிரம்	ேபாலீஸ்	வீரர்கள்	அநியாயமாகச்	சாக
ேநரி ம்	என்பைத	உணர்ந்தார்.

பாைதயிேல	கிளம்பிய	கால ச்	சத்தத்ைதக்	ேகட் 	 ரங்கத்திேல	இ ப்பவன்
மாேரா,	ேவ 	யாேரா,	ஏேதா	ஓர்	விைசையத்	தி க,	அந்த	விைசயினால்

இயங் ம்ப 	அைமக்கப்	பட்ட	ப ைமகள்	பாைதயிேல	அ வைர	ப க்கற்களாக
இ ந்தைவகள்	எ ந் 	நின்றன.	இ தான்	 ட் மேமெயாழிய,	மந்திர
சக்தி மில்ைல.	மகத் வ ம்	இல்ைல	என்ப 	பிரம	நாயகத் க் த்	ெதரிந்த .
என்றா ம்	எப்ப ப்பட்ட	தந்திரக்கார ைடய	 ைள	ேபாட் யிட	ேவண் யி க்கிற
என்பைத ம்	இச்சம்பவம்	உணர்த்திற் .	 ன்பி ந்தைதவிட,	அதிக
ஜாக்கிரைத ள்ளவரானார்	பிரமநாயகம்.

ஒ 	ெபரிய	கத 	தானாகத்	திறந்த .	உள்ேள	ஊர்வலம்	 ைழந்த .	சில	 ேபர்



அங் 	பலவிதமான	ேவைலகைளச்	ெசய் 	ெகாண் ந்தனர்.	ஒ றத்திேல
பட்டைர,	மற்ேறார்	 றத்திேல	உைலக் டம்!	ேவேறார்	இடத்திேல	மரச்சாமான்கள்.
இன் ேமார்	பக்கத்திேல	விதவிதமான	ஆ தக்	 வியல்கள்!	ஒ
ெதாழிற்சாைலையக்	கண்டனர்.	நந்திேதவன்	காட் ய	 ரங்கத் ள்,
ஆச்சரியமைடந்தனர்.	ஆயிரம்	ஆட்க ம்,	உள்ேள	வந் 	ேசர்ந் 	பிற ,	கத
தானாகேவ	 க்	ெகாண்ட .

“ ேலாக	ைகலாயம்	இ தான்.	நான்	சி ஷ் த்த	 ேலாக	ைகலாயம்”	என்
வினான்	பார்த்திபன்,	ெப ங் ரலிேல.	“இந்தக்	ைகலாயத்திேல	மான்	இல்ைல.

ஆனால்	ம 	இ க்கிற .	 ப் ற ம்	மட் மல்ல,	எதிர்ப் ற ம்	எரிக்கவல்ல,
சிவனார்	 ட்டம்	இங் ண் .	இனி	நீங்கள்	அந்தச்	சிவனார்	 ட்டத்தவராகி
விட் ர்கள்”	என் 	 றினான்.

“எங்ேக	 மார்?”	என் 	ேகட்டான்,	ேவைல	ெசய் க்	ெகாண் ந்த	ஒ வைன
ேநாக்கி,	அவன்	ஓ னான்	 மாைர	அைழத் வர.	ஆயிரம்	ஆட்கைள ம்	சி சி
பிரி களாக்கி,	அமரச்	ெசய்தான்.	பிரமநாயகம்	பார்த்திபன்	பக்கத்திேல,	ைககட்
வாய்	ெபாத்தி	நின்றி ந்தார்.	பார்த்திபன்,	 ப் டன்,	இங் மங் ம்	ேவைல
ெசய்பவர்களிடம்	ேப வ ம்,	உத்தர கள்	பிறப்பிப்ப மாக	இ ந்தான்.	சில
நிமிஷங்களிேல	இரா வ	உைடயிேல	ஒ 	வாலிபன்	வந் 	நின்றான்,	பார்த்திபன்
எதிரில்,	ஆண்டவன்	எதிரிேல	பக்தன்	நிற்ப 	ேபாலி ந்த ,	வாலிபன்
பார்த்திபனிடம்	நின்ற	தன்ைம.

“ மார்”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	அந்த	வாலிபைனத்	த விக்	ெகாண்டான்
பார்த்திபன்.	 மாரின்	கண்களிேல	நீர்	த ம்பிற் .

“இவ்வள 	காலம்...	இந்த	இ ட் 	உலகில்...”	என் 	விம்மினான்.

“வீரக்	ேகாட்டத்திேல	நின் 	விம் பவன்	ேகாைழ!	 மார்!	நான்	உன்ைன	அ க்க
வந் 	பார்க்க	 யவில்ைல.	ெவளிேய	உள்ள	ெவறி	உலகிேல	ேவைல	அதிகமாக
இ ந்த .	இ ந்தா ம்	என்	அம் கள்...”	என்றான்.

“ஆம்.	அம் கள்	கிைடத்தன.	அைவகளிேல	கண்டப ேய	இங் 	காரியத்ைத
என்னால்	 மான	வைரயிேல	ெசய் 	ைவத்தி க்கிேறன்”	என் 	 மார்	 றிட,
பார்த்திபன்	அவன்	 ைகத்	தட் க்	ெகா த் ,	“உணர்ச்சிேய	உ வாக
வந்தவனல்லவா	நீ.	உன்	இலட்சிய	உல ,	ேதான்றப்	ேபாகிற .	நீ	பட்டபா
வீணாகா .	என்	திட்ட ம்	பாழாகா .	 ட்டாள்கள்	சிலர்	என்ைன	 றிய க்க
யன்றனர்.	ெதரி மா	உனக் ?	சிைறயிேல	 டத்	தள்ளினர்.	உனக் த்தான்



ெவளி	உலகத்	ெதாடர்ேப	இல்ைலேய.	உனக்ெகப்ப த்	ெதரி ம்...?”	என்
றிவிட் ,	ஆயிரம்	ேபைரக்	காட் ,	“இவர்க க் 	உண ம்	உைட ம்	அளிக்க

ஏற்பா 	ெசய்!”	என் 	உத்தர 	பிறப்பித்தான்.
“உண க் க்	 ைறவில்ைல.	நீங்கள்	ேபான	மாதம்	ேகாயிலிேல	 வித்த
ட்ைடகள்,	இன்ன	ஓர்	ஆயிரம்	ேப க் ம்	உணவா ம்”	என் 	களிப் டன்
றினான்.	 மார்.

“ஒ 	ெபரிய	பாசைறஅ	ேபார்க்கழகமல்லவா.	இங்ேக	நி வியி க்கிறார்கள்!”	என்
பிரமநாயகம்	ஆச்சரியப்பட்டார்.	பார்த்திபன்	 மாைர	ேநாக்கி,	“சரி	ேபாய்	அவைர
அைழத் 	வா,	இந்த	வீரர்கைளக்	காணட் ம்”	என் 	 றினான்.	 மார்	விைரந்
ெசன்றான்.

அவன்	தி ம் வதற் ள்	பார்த்திபன்,	பிரமநாயகத்ைத	ேநாக்கி,	“ஆண் !	என்
ைகலாயத் க் ள்	பிரேவசித் 	விட்டாய்.	இனி	உண்ைமைய	உைரக்கலாம்	என்
எண் கிேறன்.	இங்ேக	நீங்கள்	காண்ப ,	சாதாரணமான	சந்நியாசி	மடமல்ல.
இ 	வீரர்கள்	ேகாயில்,	ேபார்தான்	இங் 	 ைஜ!	 ப்பாக்கி ம்	ெவ ண் ம்
இங் 	ேதவ க் 	ைநேவத்தியச்	சாமான்கள்.	இந்தக்	ேகாயிலின்
நிர்மாணகர்த்தா,	 ல	 ஷைன	இனித்தரிசிக்கப்	ேபாகிறீர்கள்.	நான்	இதற்
உற்சவ	 ர்த்தி,	 மார்	இக்ேகாயிலின்	பிரதம	 சாரி.	நீங்கள்	இனி
இக்ேகாயி க் த்	தி ப்பணி	ெசய் 	ெகாண் க்க	ேவண் ம்.	இ 	என்
உபேதசம்.	உபேதசம்	இங் ,	உத்தரவாக	இ க் ம்”	என் 	 றிச்	சிரித்தான்.

பயத்தால்	பாதி	உயிர்	ேபாய்விட்ட .	ஆண் க்	ேகாலங்	ெகாண் ந்த
ேபாலீசா க் .	பிரமநாயகத்தா ம்	தைலைய	அைசக்க	 ந்தேத	தவிரப்	ேபச

யவில்ைல.	அச்சத்ைதவிட	அவ க் 	ஆச்சரியம்	அதிகமாக	இ ந்த .	அ
நாைவ	அடக்கி	விட்ட .

மா ம்	மற்ெறா வ ம்	-	ெகாஞ்சங்	 ள்ளமாக	ஒ வன்	-	வந் 	ேசர்ந்தனர்.
அவைனக்	கண்ட ம்	பார்த்திபன்	சற் 	மரியாைதயாக	நடக்கலானான்.

வந்தவைனக்	கண்ட ம்	பிரமநாயகத் க் 	அவ ைடய	வாழ்க்ைகயிேல	என் ேம
ஏற்பட் ராத	ஆச்சரியம்	உண்டாயிற் .

வந்தவன்	ஒ 	ஜப்பானியன்!

எவ்வளேவா	ஆச்சரியகரமான	சம்பவங்கைளக்	கண் ,	பழக்கப்பட் ந்த
பிரமநாயகம்	பிரமித் ப்	ேபானார்.	பார்த்திபன்	ஒ 	ெகாள்ைளக்	 ட்டத்ைதத்



தயாரித்தி க்கிறான்.	கள்ள	ேநாட் கள்	ெவளியி கிறான்.	காமக் த் க்	கழகம்
ைவத்தி க்கிறான்	என்ெறல்லாம்	ேகள்விப்பட் ந்தால்,	அவர்
அதிசயப்படமாட்டார்.	 ரங்கத்திேல	 ப் டம்	ஆ தங்கள்	ெசய்
விக்கப்ப வ 	கண்டேபா 	ெகாஞ்சம்	ஆச்சரியமைடந்தனர்	என்ற	ேபாதி ம்,

இந்த	ஆ தச	சாைலயில்	 லவராக	ஒ 	ஜப்பானியன்	இ ப்பான்	என்
பிரமநாயகம்	எதிர்பார்க்கேவ	இல்ைல.

ஜப்பானியன்	மிக ம்	மரியாைத டன்	நடந் 	ெகாண்டான்.	தமிழகத்திேல	பிறந்
வளர்ந்தவன்	ேபால	வணக்கம்	ெச த்தினான்.	பார்த்திபன்	பற்கெளல்லாம்	ெவளிய
ெதரி ம்ப 	சிரித்தான்.	ஆயிரவைர,	ஜப்பானிய க் க்	காட் ,	“நம 	 னித
பைடக் ப்	 	ஆட்கள்!”	என் 	ெப ைம டன்	 றினான்.

“பார்த்திபா!	உன்	அறி ம்	ஆற்ற ம்	ஆயிரம்	என்ன?	ஆயிரம்	ஆயிரம்	ேபைரக்	 ட
நம 	 னிதப்	பைடக் க்	ெகாண் 	வரக்	 ய தான்.	திறைமக் ம்	 த்திக்
ர்ைமக் ம்,	ஏற்றப யான	நிைலைம	விைரவிேல	கிைடக் ம்.	இ 	ஆண்டவன்

தீர்ப் .	நான்	ேகவலம்,	அந்தத்	தீர்ப்ைபத்	ெதரிவிக் ம்	ேதவ தன்”	என்
றிவிட் ,	ஆயிரவைர	அன் டன்	பார்த் ,	“அன்பர்கேள!	 தனிப்	பைட	வீரர்கேள!

உங்கைள	நான்	வரேவற்கிேறன்.	உங்கைளப்	ேபால	இன் ம்	பல ம்	வரேவண் ம்
என் 	ஆைசப்ப கிேறன்.	உங்க க் 	நான்	தைலவனல்ல.	தாசன்,	 னிதப்
பைடக் த்	தைலவன்	ேதவன்.	மானிடர்	எவ மல்லர்!	இைத	 தலிேல	ெதரிந் க்
ெகாள் ங்கள்.	நான்	ேதவனால்	இங் 	அ ப்பப்பட்டவன்.	எதற் ?	இந்தப்	பரத
கண்டத்ைதப்	பரங்கிகளிடமி ந் 	வி வித் ,	பரிபாலனத்ைத	உம 	ேதச
மக்களிடம்	ெகா க்க,	ஆசியாக்	கண்டத்திேல	அனாதி	காலந்ெதாட் ,
ஆண்டவ ைடய	ஆசீர்வாத	பலத்தால்,	ெஜாலித் க்	ெகாண் ந்த	பரத	கண்டம்
இன் 	சீரழிந் 	விட்ட .	இந்தத்	ேதசத் ச்	ெசல்வம்,	சீைமக் ப்	ேபாய்	விட்ட .
இ 	உங்கள்	காந்தி	ெசான்ன தான்.	இப்ப 	இம்ைசைய	அ பவித் க்
ெகாண் க் ம்	இந்தியாைவ	வி தைல	ெபறச்	ெசய் ம்	ேநாக்கேம	இப் னிதப்
பைடக் .	இதிேல	ேசர்ந் ள்ள	நீங்கள்	நவபாரத	வீரர்கள்.	இந் ஸ்தான	தீரர்கள்!!
உங்கைள	நான்	பாராட் கிேறன்”	என் 	வாழ்த்தினான்.	

பார்த்திப ைடய	சதியாேலாசைனையக்	கண்டறிய	வந்த	இடத்திேல	ஜப்பானியச்
சதிேய	ெவளியாவ 	கண்ட	பிரமநாயகத்தின்	மனம்	படபடெவன	அ த் க்
ெகாண்ட .	பார்த்திபன்	ஊைர	ஏய்த் 	ைவத்தி க்கிறான்.	என் 	 கித்த
பிரமநாயகம்,	ஜப்பானியனின்	ேநாக்கம்	என்ன	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ஒ
தந்திரம்	ெசய்தார்.

“ஐயா!	என்	சந்ேதகம்	ேபாக்க	ேவண் ம்.	எங்கள்	நா 	வி தைல	ெபற	ேவண் ம்.



அதற்காக	நாங்கள்	எவ்விதத்	தியாகம்	ெசய்ய ம்	தயார்.	ஆனால்	அ 	எப்ப
நடக் ம்?	பீரங்கி ம்	ெவ ண் ம்	ைவத் க்	ெகாண் க் ம்
ெவள்ைளக்காரைன	ெவ ங்ைக ைடய	நாங்கள்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	இங்ேக
ெகாஞ்சம்	ஆ தம்	இ க்கிற .	ஆயிரம்	ேபர்	இ க்கிேறாம்.	என்றா ம்	இ
பிரிட் ஷ்	சாம்ராஜ்ஜிய	பலத்ைதத்	தாக்கப்	ேபா மா?	எனக் த்	ைதரியம்	இல்ைல”
என் 	 றினார்.

இந்த	ேபச்ைசக்	ேகட் க்	ெகாண் 	நின்ற	 மா க் 	ெகாஞ்சம்	திைகப்
உண்டாயிற் .	அவ ைடய	 கத்திேல	சீற்ற ம்	ேதான்றிற் .	பார்த்திபைன
ேநாக்கி,	“ தலாளித்	தனத்ைத	 றிய க்கேவ	 காம்	அைமக்கிேறாம்	என்
ஆரம்	பத்திலி ந் 	இன் வைர	ெசால்லி	வந்தீேர.	இப்ேபா 	பரத	கண்ட	வி தைல
என் 	ேவ 	பாைஷயிேல	ேப கிறீேர,	இ 	என்ன?”	என் 	ேகட்டான்.

“தம்பியின்	தீட்சணியம்,	ெகாஞ்சம்	மட் ப்ட	ேவண் ம்.	பார்த்திபா!	நம
ேவைலயின்	மிக	 க்கியமன	கட்டம்	இப்ேபா .	இந்தச்	சமயத்திேல,	இப்ப ப்பட்ட
இலட்சிய	வாதிகைளக்	ெகாஞ்சம்	கட் க்	காவலிேல	ைவத்தி க்க	ேவண் ம்”
என்றான்	ஜப்பானியன்.

“விபரீதமான	வாத்	ெசய்கிறீேர!	இலட்சியவாதிைய	அடக்க	ேவண் ம்!	ேபஷ்!	இந்த
இ ட் 	உலகிேல	இவ்வள 	காலம்	அைடபட் 	மா 	ேபால்	உைழத் 	மக்கள்
ற்றத்ைத	மறந் ,	 ற்றவாளி	ேபால	ெவளி	உலகிேல	தைலகாட்டா 	நான்

பா ப வ 	எதற் ?	இலட்சியவாதிைய	அடக்கி	ைவக்க	ேவண் ம்	என்ற
இ மாப்பான	ேபச்ைசக்	காதிேல	ேகட்பதற்காக?	இலட்சியவாதியிடம்	நடந்
ெகாள்ள	ேவண் ய	 ைறேய	ெதரியாதா,	உமக் ?”	என் 	ஜப்பானியைன	ேநாக்கி
ஆச்சரியத் டன்	ேகட்டான்	 மார்.

அவன்	 ன்சிரிப் டன்,	கண்கைளச்	சிமிட் க்	ெகாண்ேட,	“இலட்சியவாதிையத்
தட் க்	ெகா த் ,	ேவைலயிேல	ஈ பட	ைவக்க	ேவண் ம்.	ேவைல
ஆரம்பமான ம்,	இலட்சியவாதிையக்	காரியவாதி	கட் ப்ப த் வான்.	இ தான்
ேவைல	 ைற.	ேபாகப்	ேபாகத்	ெதரி ம்”	என் 	 றிவிட் ப்	பார்த்திபைன
அைழத் க்	ெகாண் 	தன்	வி திக் ப்	ேபானான்.

பிரமநாயகம்,	 மாரின்	உதவிைய	எந்தச்	சமயத்தி ம்	ெபற	 ம்	என்ற	ைதரியம்
அைடந்தார்.	நிைலைமைய ம்	ெதரிந் 	ெகாண்டார்.	 மார்,	சமதர்ம	ஆட்சிைய
எப்ப யாவ 	நி வ	ேவண் ம்	என் 	ஆவல்	ெகாண்டான்.	 ரட்சிப்பைட	தயாரித் ,
அந்தப்	 ைறையக்	ெகாண் 	வரலாெமன் 	 மா க் ப்	பார்த்திபன்
ஆைச ட் னான்.	இலட்சிய	ெவறி	பி த்த	 மார்,	பார்த்திப ைடய	உள்	எண்ணம்



என்னெவன்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	பார்த்திபன்	சிலம் க் 	ஏற்ற
விதத்திேல	ஆ னான்.	பார்த்திபன்	இலட்சியவாதியாகிய	 மாைர,	இ ட்
உலகிேல	ஒ 	பாசைற	அைமக்கச்	ெசய்தான்.	இைடேய	ஜப்பானிய டன்	ரகசிய
ஏற்பா 	நைடெபற்ற .	 ரட்சிப்பைட	 னிதப்பைடயாக	மாறிற் .	சமதர்ம	ஆட்சிைய
உண்டாக் ம்	ேபாக் க் 	மாறாக	ஜப்பானிய ைடய	ைகயாளாக	ேவண் ய	ேபாக்
வளரலாயிற் .	இ 	 மா க் க்	ெகாஞ்ச ம்	வி ப்பமில்ைல.	இந்த	நிைலைமைய
எந்த	ேநரத்தி ம்	தனக் ச்	சாதகமாக்கிக்	ெகாள்ளலாம்	என்ற	நம்பிக்ைக
பிரமநாயகத் க் 	ஏற்பட்ட ம்,	 தலிேல	ேதான்றிய	திைகப் ம்	திகி ம்
ேபாய்விட்டன.	ெதளிவாக	விஷயத்ைதத்	ெதரிந் 	ெகாண்டால்,	காரியத்ைத
ெவற்றியாக	 த் 	விடலாம்	என் 	தீர்மானித் ,	 மாரின்	வாையக்	கிளறத்
ெதாடங்கினர்.

“ஆகா!	நம 	நாட் க் 	நல்லகாலம்	ெதாடங்கிவிட்ட .	வி தைல	வரப்	ேபாகிற .
அ ைமத்தனம்	ஒழியப்	ேபாகிற ”	எ“ன 	பிரமநாயகம்,	பரவசமாகிவிட்டவர்
ேபாலக்	 வினார்.
அவ ைடய	ேதாைளப்	பி த் க்	 க்கிக்	 மார்,	“ ட்டாேள!	அந்தக்	 ள்ள ம்
கள்ள ம்	 றின 	ேகட் 	ஏமாந்த	ேசாணகிரியாகிவிட்டாயா?	அந்தப்	பாவிகள்
என்ைன	நம்ப	ைவத் 	ேமாசம்	ெசய்கிறார்கள்.	உனக் த்	ெதரியா .	அவர்கள்

.	நீ	இங்ேக	இன் தாேன	வந்தாய்	இளித்த	வாயேன!	இங்ேக	அவர்கள்
ஏற்பா 	ெசய் ம்	அக்கிரமம்	உனக் த்	ெதரியவில்ைலயா?”	என் 	பைதபைதத் க்
ேகட்டான்.	

“நீ	யார்?	 னிதப்	பைடயின்	தளபதி	ேபால	ந க்கிறாய்.	ஆனால்	உன்	ேபாக் ம்
ேபச் ம்,	உன்ைன	ஒ 	பிரிட் ஷ்	ஏெஜண் 	என் 	காட் கிற ”	என் 	பிரமநாயகம்
ேகட்டார்.	ேகாபப்பாவைனயில்.
“நானா	பிரிட் ஷ்	ஏெஜண் ?	ைபத்தியக்காரா?	நான்	யா க்கம்	ைகயாளல்ல.
கயவர்	ேபச்ைசக்	ேகட் க்	ெகாண் 	 த்திையக்	ெக த் க்	ெகாள்ளாேத.	என்
ேபச்ைசக்	ேகள்.	நான்	வி ம் வ 	சமதர்மம்!	அதற்காகேவ	இந்த	இ ட் 	உலகிேல,
எவ்வளேவா	கஷ்டங்கைளப்	ெபா த் க்	ெகாண் 	வாழ்ந் 	வ கிேறன்.	சமதர்ம
ஆட்சிக் ப்	 ரட்சி	நடத் வதாகக்	 றின	பார்த்திபன்	இப்ேபா 	ஜப்பானிய டன்

க்	ெகாண் 	ஏேதா	ஓர்	சதியாேலாசைன	ெசய்கிறான்.	எனக் க்	ெகாஞ்சங்
டப்	பி க்கவில்ைல.	ெவ ப்பாக ம்,	பயமாக ம்	இ க்கிற .	நீ	இந்த

இடத் க் ப்ப	 தியவன்.	நி	ேயாசைன	ெசய் 	பார்”	என் 	 றினான்.

“ேயாசைன	ஏன்?	நாட் 	வி தைலக் 	வழி	கிைடக் ம்	என் 	ெதரிகிற .	இந்த
ேநரத்தில்	ேமனம்	மி னம்	பார்க்கலாேமா!	காற் ள்ள	ேபாேத	 ற்றிக்	ெகாள்ள
ேவண்டாமா?	ெவள்ைளக்காரர்கைள	விரட்ட	வழி	கிைடக்கிற 	என்ற	உடேன



எனக் 	ஆனந்தம்	அள 	கடந் 	உண்டாகிற ”	என் 	மிக்க	ஆர்வத்ேதா
பிரமநாயகம்	ேபசினார்.

“அடடா!	அந்தப்	பாவிகள்	எந்த	உணர்ச்சிையக்	கிளப்பி	விட	ேவண் ம்	என்
க தினார்கேளா,	அ தாேன	நடக்கிற .	ஐயா!	ேதசபக்தி	ெகாண்டவேர!	இந்தத்
ேதசத்ைத	வி விக்க	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	எனக் ம்	உண் .	உனக்
மட் ம்தான்	என் 	எண்ணிவிடாேத.	ஆனால்	அந்த	வி தைலைய	ஜப்பானியன்
ஏன்	வாங்கித்	த கிேறன்	என் 	 றினான்.	அவைன	நம்பலாமா?	அவன்	ேதச
வி தைல	வாங்கித்	த கிேறன்	என் 	ஆைச	ெமாழி	 றி	நம்ைமத்	 ண்
விட் க்	கலகத்ைத	நடத்திப்	பிற ,	இங் 	ஜப்பானிய	சாம்ராஜ்ஜியத்ைத
ஏற்ப த்தேவதந்திரமாக	ேவைல	ெசய்கிறான்.	இ 	ெதரியவில்ைல?”	என் 	 மார்
றிவிட் 	ஜப்பானியரின்	நா 	பி க் ம்	ெவறி	பற்றி	விளக்கினான்.

பிரமநாயகம்	கைடசிவைரயில்	 மாரின்	வாதத்ைத	ஏற்க	ம த் விட்டார்.
ஜப்பானியரின்	நல்ெலண்ணத்ைதப்	பற்றிச்	சந்ேதகிக்க	 யா 	என்
தீர்மானமாகக்	 றிவிட்டார்.

ேகாபங்ெகாண்ட	 மார்	வாதிட்டான்,	வற் த்தினான்.	உபமான	உபேமயங்கேளா
ேபசிப்	பார்த்தான்.	உலக	நிைலைம	பற்றி	உ க்கமாக	உைரத்தான்.	எதற் ம்
பிரமநாயகம்	ஏதாவ 	ம ப் ைரத் க்	ெகாண்டேட	இ க்கக்	கண் ,	 மார்
ேம ங்	ேகாபங்ெகாண் ,	“மரமண்ைடக்காரனான	உன்னிடம்	ேப வதில்
பயனில்ைல!	நீ	 லி!	ஜப்பானின்	எ ம் த்	 ண் 	ேபாட்டால்	வாைலக்	 ைழக் ம்
வர்க்கந்தான்.	உன்னிடம்	ேபசிக்	காலத்ைத	வீணாக் வாேனன்!	நான்	இந்தப்
பாசைற	அைமக்கப்	பா பட்டவன்.	பல	ஆயிரம்	 பாய்	ெதாழிலாளர்	நிதியாகக்
கிைடத்தைத	இதிேல	ெகா யி க்கிேறன்.	எனக்கில்லாத	உரிைம	இந்தப்
பார்த்திப க் 	ஏ ?	ஜப்பானிய டன்	 ச்	சதி	ெசய்வைத	நான்	ேநரிேலேய
கண் த் விடப்	ேபாகிேறன்.	தைல	ேபாவதானா ம்	சரி”	என் 	 றிவிட் ,
ஆேவசம்	ெகாண்டவன்	ேபால்	ஜப்பானியன்	தங்கியி ந்த	இடத் க் ச்	ெசன்றான்.

அேத	சமயத்தில்	ஜப்பானியனின்,	பார்த்திப க் 	இந்தியா,	பர்மா,	மலாய்
ப திகள்	ெபாறிக்கப்பட் ந்த	 ேகாளப்	படத்ைதக்	காட் ,	ஜப்பானிய ைடய
ேபார்த்	திட்டங்கைள	விளக்கிக்	ெகாண் ந்தான்.	“பார்த்திபா!	 த்தம்
ஆரம்பமான ம்	பசிபிக்	கடைல,	எங்கள்	கடற்பைட	கலக்கிவி ம்.	சிங்கப் ர்
சித ம்,	ரங் ன்	நாசமா ம்.	பர்மா	பி ப ம்	பிற ...”என் 	 றிவிட் ப்
ன்சிரிப் டன்	பார்த்திபைனப்	பார்த்தான்.

“பிற ..?”	என் 	பார்த்திபன்	ேகட்டான்.	“பிறகா?	ஒேர	பாய்ச்சல்!



அரக்கானிலி ந் 	கிளம்பினால்	கல்கத்தா!	கல்கத்தா	விலி ந் 	ஒ 	பைட
ெடல்லி!	மற்ெறா 	பைட	ெசன்ைன!	இன்ெனா 	பைட	பம்பாய்!	பார்த்திபா!
அெமரிக்கா,	பிரிட்டன்	இரண் ம்	மதயாைனகள்!	அைவகைள	அடக் ம்	அங் சம்
ேடாக்கிேயாவிேல	தயாராக	இ க்கிற ”	என் 	ஜப்பானியன்	 றினான்
களிப் டன்.
“ஜப்பானிய	சாம்ராஜ்ஜியத்தின்	வீரதீரம்	இ க்கட் ம்.	நம 	ஒப்பந்தம்	ஜப்பானிய
சர்க்காரால்	ஒப் க்	ெகாள்ளப்ப மா	என்ப 	ெதரிய	ேவண் ேம!	மேலசியாைவ
வீழ்த் ேவாம்.	பசிபிக்	கடைலக்	 ப்ேபாம்,	பர்மாைவப்	பி ப்ேபாம்	என் 	 றிக்
ெகாண்ேட	ேபானால்	ேபா மா?	நம 	ஒப்பந்தம்	என்ன	ஆ ம்?	அைதக்	 ம்!”
என் 	ேகட்டான்	பார்த்திபன்.	

“இதிேல	என்ன	சந்ேதகம்?	பர்மாவிேல	ஜப்பானியர்	பிரேவசித்த ம்	இந்தியா
வி தைல	அைட ம்”	என்றான்	ஜப்பானியன்.

“வி தைல	கிடக்கட் ம்!	என்	நிைல!	அ பற்றி	ெமௗனம்	சாதிக்கிறீேர!”	என்
ேகட்டான்	பார்த்திபன்.	ஜப்பானியன்	சிரித் 	விட் ,	“ஓ!	மறந் 	விடவில்ைலேய!
ஜப்பானிய	சாம்ராஜ்ஜியத்தின்	ேநசரான	உமக் த்தான்	தமிழ்நாட் 	ஆட்சி	உரிைம!!
நீேர	இங் 	கவர்னர்!	இ தான்	உம்மிடம்	ெசய் 	ெகாண்ட	ஒப்பந்தம்.	ேடாக்கிேயா
இதைன	ஏற் க்	ெகாண் 	விட்ட ”	என் 	 றினான்.

“ேடாக்கிேயா,	நம 	ஒப்பந்தத்ைத	அங்கீகரித் 	விட்ட	தல்லவா!	ேபஷ்!	இனி	உம
திட்டத்ைதக்	 ம்.	இம்மியள ம்	ெகடாதப 	நான்	பார்த் க்	ெகாள்கிேறன்.”
என்றான்	பார்த்திபன்.

ஜப்பானியன்	பார்த்திபைன	ேநாக்கி,	“நம 	திட்டம்	மிகச்	 லபமான .	ஜப்பானியப்
பைடகள்	பர்மாவிேல	 ந்த ம்,	இங்ேக	நம 	திட்டம்	ஆரம்பிக்கப்பட	ேவண் ம்.
காங்கிரஸ்	இயக்கதின்	 லம்	ெவள்ைளயர்கள்	மீ 	நாட் ேல	 ட்டப்	பட் க் ம்
அதி ப்திைய	ஜப்பான்	சாதகமாக்கிக்	ெகாள் ம்.	பர்மா	ேவலø	 ந்த ம்	இங்
நாம்	ெவள்ைளக்கார க் 	விேராதமான	ஒ 	இயக்கத்ைத	ஆரம்பிக்க	ேவண் ம்.
நாமாக	அவசரப்பட் 	ஆரம்பிக்கக்	 ட	ேவண் யதில்ைல.	காங்கிரஸ்
இயக்கத்தார்	ஏதாவ 	திட்டம்	எ வாக	இ ப்பி ம்	அதைன	ேடாக்கிேயா
பயன்ப த்திக்	ெகாள் ம்.	காந்தியார்	 ட	எதிர்பார்க்க	 யாதப 	ேடாக்கிேயா
அவ ைடய	திட்டத்ைத	உபேயாகிக் ம்.	அேத	சமயத்திேல,	நா ம்	ெசயலில்
ஈ ப ேவாம்”	என் 	ஜப்பானியன்	 றிவிட் க்	ெகாஞ்சம்	ெமல்லிய	 ரலிேல,
“பார்த்திபா!	உட க் 	இரத்தக்	 ழாய்கள்	ேபால,	நாட் க் ப்	ேபாக் வரத் ச்
சாதனங்கைளக்	ெக த்தால்	ேபா ம்,	பிரிட் ஷாரின்	 த்த	 யற்சி	ெக ம்”	என்
றிக்	ெகாண் க்ைகயில்	ஜப்பானியன்	 ள்ளி	எ ந்தான்.



தன்	காலிேல	இ ந்த	 ட்ைசக்	கழற்றினான்.	காத ேக	ைவத் க்	ெகாண்டான்.
கம்	மலர்ந்த .	தைலைய	அைசத்தான்.	பார்த்திபன்	 ைகத்	தட் க்

ெகா த் விட் ,	“ேபஷ்!	 ர்த்தேவைள	ெந ங்கி	விட்ட .	பார்த்திபா!	ெபரிய
ைற	 கத்ைத	எங்கள்	பைட	பி த் விட்ட !”	என் 	 றிவிட் 	 ட்ைச

ம ப ம்	காலில்	அணிந்தப ,	“இதிேல	உள்ள	இரகசிய	ேர ேயா	 லம்	ெசய்தி
கிைடத் விட்ட .	இனித்	தாமதிக்கக்	 டா .	நம்மிடம்	இ ப்பர்களிேல
ைதரியசாலிகளா
க ம்,	நம்பிக்ைகக் ப்	பாத்திரமானவர்களாக ம்	உள்ளவர்க க் 	நான்
ெகாஞ்சம்	பயிற்சியளிக்க	ேவண் ம்”	அ 	 ந்த ம்	நம 	ேவைலத்	திட்டம்
ஆரம்பமா ம்”	என் 	 றினான்.

“என்ன	பயிற்சி?”	என் 	பார்த்திபன	ேகட்க,	ஜப்பானியன்,	“பிரமாதமாக
ஒன் மில்ைல.	தண்டவாளங்கைள	அகற் வ 	எப்ப ?	ரயில்கைளக்	கவிழ்ப்ப
எவ்விதம்?	தபாலாபீ கைள	எந்த	ேநரத்திேல	ெகா த் வ 	என்பன	ேபான்ற
சில்லைற	விஷயங்கள்தான்”	என் 	சிரித்தப 	 றிக்	ெகாண்ேட	பார்த்திபைன
கட் 	அைணத் க்	ெகாண் ,	“பார்த்திபா!	ரயில்கள்	கவிழ	ேவண் ம்!
தபாலாபீ கள்	எரிய	ேவண் ம்!	கட் டங்கள்	 ளாக	ேவண் ம்!	இந்தக்	காரியம்
நடந் 	ெகாண் க் ம்	ேநரத்திேல	ஜப்பானியப்பைட	இந்தியாவிேல	 ைழ ம்”
என் 	ஆனந்தமாகக்	 றினான்.

ஜப்பானியன்,	ரயில்கள்	கவிழ்க்கப்பட	ேவண் ம்,	தபாலாபீ கள்	தீப்பற்றி	எரிய
ேவண் ம்	என் 	ேப ைகயிேல,	அவ ைடய	கண்களிேல	தீப்ெபாறி	பறந்த .
ஆேவசம்	வந்தவன்	ேபால	ஆ னான்.

அவன்	உைரையக்	ேகட் விட்டான்	 மார்!	தி க்கிட் ப்	ேபானான்.	பார்த்திபைனக்
வி	அைழத்தான்.

“இந்தக்	 ள்ளன்	என்னெவல்லாேமா	 ள கிறாேன!	என்ன	விஷயம்?”	என்
ேகாபமாகக்	ேகட்டான்.
ஜப்பானியன்	ேகாபமாகச்	சிரித் விட் ,	“இ ப 	ஆண் களாக	இந்தியாவிேல
இ ந் 	வந்ேதன்.	என்	தாய்	நாட்ைட	விட் 	எத்தைனேயா	ேவடங்களிேல	உலவி
வந்ேதன்.	உங்கள்	தமிைழக்	கற் க்	ெகாண்ேடன்.	எதற்காகத்	ெதரி மா?”	என்
ேகட்டான்.

“எங்கள்	நாட் ேல	இடர்	விைளவிக்க!”	என் 	பதிலளித்தான்	 மார்.
பிரமநாயகத்தின்	மனம்	மகிழ்ச்சி ற்ற .	



“அல்லடா	 ட்டாள்கேள!	உங்கள்	நாட்ைட	ஆங்கிேலய	ரிடமி ந் 	வி விக்க”
என்றான்	ஜப்பானியன்.	அந்தப்	பல்ல	விையத்	 ைணயாகக்	ெகாண் 	பார்த்திபன்,
தந்திரத்தின்	ேமன்ைம	பற்றிப்	பாடலானான்.	 மார்	ெகாதிப் டன்	இ ந்ததால்

பார்த்திப ம்	ஜப்பானிய ம்	 க்ெகாண் 	ஏவிய	ெசால்லம் க க் த்	தக்க
பதில்	 ற யா 	இ ந்தான்.	இந்தக்	காட்சிைய	கவனித் 	இ ந்த
பிரமநாயகம்,	ெதளிவான	 ரலிேல	ஆனால்	ேகாபமின்றி,	“ தந்திரத்தின்
ேமன்ைமைய	ம ப்பவர்	மைடயர்கள்!”	என் 	 றினார்.

உடேன	பார்த்திபன்	சந்ேதாஷமைடந் ,	 மாைர	ேநாக்கி,	“ேகள்	 மார்!	ஒ
ஆண் க் 	இ க் ம்	அரசியல்	அறி ட	உனக் 	இல்ைலேய!	 தந்திரத்தின்
ட் மத்ைத	மறக் ம்	ேபர்	வழி	உண்ைமயிேல	மைடயன்”	என் 	 றினான்.

பிரமநாயகம்,	“ தந்திரம்	ேமன்ைமயான .	அைதப்	ெப வ 	நம 	பிறப் ரிைம.
அைதத்	தர	ம ப்ப 	ெகா ைம”	என் 	ேபசினார்.	“ேபஷ்!	சபாஷ்!	 மாரின்
காதிேல	இந்தச்	சிந் 	ஒலிக்கட் ம்.	இன்ெனா 	தடைவ	 .	அவன்	 ைளயிேல
இ க் ம்	அ க் ப்	ேபா மட் ம்	 ”	என் 	பார்த்திபன்	 றினான்.

அவ ைடய	பாராட் த க்காகக்	காத் க்	ெகாண் ராமல்,	பிரமநாயகம்
ேபசலானார்.	“ தந்திரத்ைதப்	ெபற	 யலாத	மக்கள்	மனித	உணர்ச்சிேய
இல்லாதவர்கள்.	 தந்திரத்ைதப்	ெபற	சகல	 யற்சிகள்	எ க்க	ேவண் ய தான்.
ஆனால்...”	என் 	இ த்திடேவ,	பார்த்திபன்	 க்கிட் ,	“ஆனால்	என்ன?”	என்
பைதப் டன்	ேகட்டான்.	“ஒன் மில்ைல!	 தந்திரம்	தானமாக	வரக் டா .	அைதப்
ெபற ம்,	ெபற்றைத	நாம்	பிறரிடம்	இழந் 	விடாதப 	பா காத் க்	ெகாள் ம்
திற ம்	ேவண் ம்”	என்றார்.

அ ேகட்ட	 மார்	ெவற்றிப்	 ன்சிரிப் டன்	பார்த்திபைன	ேநாக்கி,	“இப்ேபா 	நீ
கவனி.	இந்த	ஆண் க் 	இ க் ம்	 க ம்	உனக்கில்ைலேய,	பார்”	என்
ெசான்னான்.

ஜப்பானியன்,	“ஆசியாக்	கண்டத்திேல	இந்தியா ம்	ஜப்பா ம்	இ க்கின்றன.
ஆகேவ	அைவ	ஒன் க்ெகான் 	உதவி	ெசய் க்	ெகாள்வ 	 ைற.	அந்த
ைறயிேலதான்	எங்கள்	நா 	இந்திய	வி தைலக்காக	உதவி	ெசய்கிற ”	என்

பிரமநாயகத்தின்	வாயடக்கக்	 றினான்.

“ஆசியாக்	கண்டத் ப்	பழம்ெப ம்	நாடான	சீனாைவச்	சித்திரவைத	ெசய் க்
ெகாண்ேட	இந்தச்	சித்தாந்தத்ைதப்	ேப ம்	 ணி 	உங்க க் 	இ க்கிற .
ஆனால்,	உங்கள்	ேபச்ைசக்	ேகட் க்	ெகாண் 	நம் ம்	மடைம	இங்ேக	பல க்



இல்ைல”	என் 	பிரமநாயகம்	ச க்க 	தந்தார்.	“சபாஷ்!”	என் 	 வினான்.	 மார்!
ஓ ச்ெசன் 	பிரமநாயத்ைதத்	த விக்	ெகாண் ,	“நீ	ஆண் யல்ல!	நிச்சயமாக
ஆண் யல்ல”	என் 	ஆனந்தத் டன்	ேபசினான்.

“ஆமாம்!	இவன்	ஆண் யல்ல.	பார்த்திபா!	நீ	ஏமாந் 	ேபானாய்”	என் 	மிரட்சி டன்
வினான்,	ஜப்பானியன்.

“ேமாசக்காரா!	யார்	நீ?”	என் 	மிரட் னான்,	பார்த்திபன்.	“யாரயி ந்தால்	என்ன?
இவன்	யார்	என் 	ெதரிந் ம்	உற 	ெகாண்டா ம்	உனக் ,	நான்	யார்	என்ப 	பற்றி
அவ்வள 	கவைலயா	அப்பா”	என் 	ேகலி	ேபசினார்	பிரமநாயகம்.

“ஐயா!	நான்	நம்பி	ேமாசம்	ேபாேனன்.	நா ம்	இந்தப்	பார்த்திப மாகத்
ெதாழிலாளர்	இயக்கத்ைத	நடத்தி	வந்ேதாம்.	நிதி	திரட் ேனாம்.	அந்தப்	பணத்ைத
தலாக	ைவத் ,	இந்தப்	பாசைறைய	அைமக்கலாெமன் ம்,	இரகசியமாக	இந்த

ஏற்பாட்ைட	நான்	கவனித் க்	ெகாள்வெதன் ம்,	இவர்	ெவளிேய	இ ந் 	உதவி
திரட் 	வ வாெரன் ம்,	 ரட்சிக் 	ஏற்ற	சமய
மாகப்	பார்த் 	நடத் வெதன் ம்	 றினான்.	நான்	நம்பிேனன்;	ேமாசம்	ேபாேனன்”
என் 	 மார்	அ ரலிற்	 றினான்.

பிரமநாயகம்,	“ேமாசம்	ேபாக	இ ந்தாய்,	தப்பினாய்”	என் 	ைதரியம்	 றினார்.

“ ட் த்	தள் 	இந்த	நாய்கைள”	என் 	ஜப்பானியன்	உத்தரவிட்டான்.

“ தந்திரத்ைதத்	தானமாகத்	த பவனின்	ேபச்ைசப்	பார்!”	என் 	 றிச்	சிரித் க்
ெகாண்ேட	ஓர்	ஊ ழைல	எ த் 	ஊதினார்,	பிரமநாயகம்.

ஜப்பானிய ைடய	 லிக க் ம்	பிரமநாயகத்தின்	பைடக் ம்	சண்ைட	 ண்ட .

ஜப்பானியன்	தன்	நிைலைம	தன் ப்	பாதமாகி	விட்ட 	ெதரிந் ,	ஒ 	கத்தியால்
த்திக்	ெகாண் 	மாண்டான்.

பார்த்திபன்	அவ ைடய	ஆட்க டன்	ைக 	ெசய்யப்	பட்டான்.

பிரமநாயகத்தின்	திறைமையப்	 கழாதார்	இல்ைல.	மந்திரி	சைப	மகிழ்ச்சி
அைடந்த .	இந்தச்	சதி	வழக் 	விசாரைணைய	நாட் 	மக்கள்	ஆவேலா
கவனித் 	வந்தனர்.	 மார்	அப் வராகி,	பார்த்திப ைடய	சகல	ேசட்ைடகைள ம்
ெவளிப்ப த்தினான்.	ஆ ள்	தண்டைன	தரப்பட்ட 	பார்த்திப க் .



ஆலால ந்தரர்,	தன்	வாரி க் 	ேநரிட்ட	கதி	கண்ட	கலங்கினார்.	பார்வதி,	பைழய
நாட்களிேல	தயாரித் க்	ெகா த்த	பட் யலின்ப ,	தன 	ெசாத்ைதப்	பங்கிட் க்
ெகா த் 	வி வதாகப்	பகிரங்கமாகக்	 றிவிட்டார்.	ெதாழிலாள க்ெகனத்
திரட்டப்பட்ட	நிதிையக்	ெகாள்ைளய த்தவன்	 மார்	என் ,	பார்த்திப ைடய
பிரசாரத்தால்	ஏமாந்த	ெதாழிலாளர்கள்	உண்ைம	ெதரிந்த ம்	உவைக	அைடந் ,
மாைரத்	தங்கள்	ேதாழனாக	ஏற் க்	ெகாண்டனர்.

பார்வதி,	 மாரின்	வி தைல	கண் 	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சி	அைடந்தாள்.
க்காரனின்	வைலயிேல	சிக்கிய	 மார்	படட	கஷ்டங்கைளக்	ேகட் 	அவ க்

ஆ தல்	 றினாள்.

“இவ்வள 	அமளிக் ம்	ஆதிகாரணம்	என்ன	ெதரி மா,	 மார்?”	என் 	பார்வதி
பரி டன்	ேகட்டாள்.

“ெபா ளாதார	ேபதம்”	என்றான்	இலட்சியத்திேல	இலயித்தி ந்த	 மார்.	“ெபா
விவகாரத்ைதப்	பற்றியல்ல	 மார்	நான்	ேகட்ப ,	பார்த்திப ைடய	விஷயமா?”
என் 	விளக்க ைரத் 	வினவினாள்,	பார்வதி.

“ஆதி	காரணம்	என்ன?”	-	ஆவ டன்	ேகட்டான்	 மார்.	‘ெபாறாைமதான்!”
என்றாள்	பார்வதி.

“ஆமாம்!”	என் 	 மார்,	அவள்	 றியதன்	 ப்	ெபா ைள ம்	உணர்ந்
ெகாள்ளாமேல	 றினான்.

“ மார்!	நான்	உன்ைனக்	காதலிக்கிேறன்	என்ற	ெபாறாைம	அவ க் ”	என்
பார்வதி	ெசான்னேபா 	 மா க் 	என்ன	பதில்	 வெதன்ேற	ேதான்றவில்ைல.
அவன்	நிைனப்பதற்ேக	ெநஞ்சம்	ந ங்கிய	விஷயம்	அ !	அபாரமான	ஆவல்.
ஆனால்	அளவிட	 யாத	சந்ேதகம்,	அ 	நடக்கக்	 ய	காரியமா	என் .
“பார்வதி!”	என் 	 மார்	 றிவிட் ,	ஏேதா	கீதம்	ேகட்டவன்	ேபால	இலயித்
விட்டான்.

பார்வதி ம்	 மா ம்	ெதாழிலாளர்	இயக்கக்	காரியத்திேல	 ன்ேபாலேவ
ஈ பட்டனர்.	 தந்திரம்,	சமதர்மம்	எ ம்	இலட்சியங்கள்	நிைறேவற,	 தலிேல
இந்தியா	மீ 	கண்	ைவத்தி க் ம்	ஜப்பானியப்	ேபார்	ெவறிையத்	தகர்த்தாக
ேவண் ம்.	ெதாழிலாளர்	இைதேய	இன்ைறய	திட்டமாக	ைவத் க்	ெகாள்ள
ேவண் ம்	என் 	இ வ ம்	நாெடங்கம்	பிரசாரம்	ெசய்யலாயினர்.	



காதல்	மணம்	கமழப்	பதி த்	தி மணம்	நைடெபற்ற .	பிரமநாயகேம
அத்தி மணத்ைத	 ன்னின் 	நடத்தி	ைவத்தார்	
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